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(লাল কালিতে ছাপ ) ইহার কামাশ্যা মৃ্রসার “পদবি 
মাত্রকেই বশী ভূত কর! যায়। 

৮কামাখ্য। দেবীর জানিত কোন সিদ্ধ মন্ত্রবিদের শত বৎসরের পুরাতন 

পাওুলিপি দর্শনে মুদ্রিত । ইহাতে ভূত, পেঁচো, ডাইন, উপদেবতা, ফিকৃবেদনা 
পেঁ-কামড়ান, সর্পের চিকিৎসা ও মন্ত্র, জলপড়া, তৈলপড়া, মাটাপড়া, নল- 
চালা, বাটচাল৷ প্রভৃতি বিষয় আছে। চিত্র মূল্য ॥/০ দশ আনা]! 

বিখ্যাত ওস্তাদ শ্রীরামকুমার দাস বর্ধমানের 
কপ তু ক লাল কালি ছাপা। ইহাতে সর্প 

আনয়ন, কুকুর, বিছা, বোল্তাঁ, ভীমরুলের 

বিষ ঝাড়ন, প্প্ দু ও গরল চিকিৎসা, বাণবিদ্া, সন্ন্যাসী, 
সাধু ও দৈব প্রদত্ত উধধাদি শতসহত্র প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ, সচিত্র 
মুল্য ১২ এক টাকা । 

জমতে ইহাতে মোহিনী-বিষ্ভা,। আত্ম-জ্ঞান, 
- সৃষ্টি-প্রকরণ, বশীকরণ, স্তস্তন প্রক্রিয়া 

বিষচিকিৎসা, অধিকন্তু রামগীতা জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র প্রহ্বতি অনেক 

বিষয় আছে। সচিত্র মুল্য ১২ এক টাক1। 

বছ তন্ত্র প্রণেতা শ্রীশশিতৃষণ পাল 
প্াগতনী-তন্থ সংগৃহীত। লাল কালিতে ছাপা! । 

সাওতালী মন্ত্রের যে কতদুর শক্তি 
তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন, স্ুতরাৎ এতদ্বিষয়ে বিশেষ পরিচয় 
নিশ্রয়োজন্ন । ইহাতে ভূত, প্রেত, ডাইন, পেঁচো, ফিক্বেদনা, পেট 
কামড়ান, সর্প চিকিৎসা ও মন্ত্র জলপড়া, তেলপড়া, মাটীপড়া প্রভৃতি 

বহু বিষয় আছে। ওত্তাদি বিদ্যাশিক্ষার এমন বই আর নাই। মিত্র 
ল্য ॥* আট আনা। কামরূপত্ন্ত্মন্ত্র_1ৎ আনা। 

_. প্রাপথিস্থান_ ন-_ীপ্রফুল্কুমার ধরের “সুলভ কলিকাত| লাইব্রেরী” 
৪৪, নিমু গোস্বামীর লেন, কলিকাতা! । 



পাত্র ও পাত্রী 

পুরুষগণ 

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, নন্দ, সুদাম, সুবল, 

বসুদাম, শ্রীদাম, দ্বারী | 

স্্রীগণ 

রাধা, কুজা, বুন্দা, যশোদা, 

ললিতা, সখীণগ । 

গ্রন্থকাত্নলব্ 

কচেককখানি কষ্ষাভ্রান্ন উত্কউ পুস্তক 

১। কলঙ্ক-ভঞ্জন, ২। কালীয়-দমন, ৩। মান, ৪। নৌকাবিলাস, 
৫। শ্রীগৌরাঙ্গ, ৬। অক্রুর-সংবাদ, ৭। ননীচুরি, 

৮। প্রভাস-মিলন, ৯। কৃষ্ণকালী, প্রত্যেকখানির সুল্য । হিসাবে। 



ই শ্রীমঘনমোহন শেঠ বি, এস্-সি 
ছ্হবাতী- পান্নু ণীত নিজে নিজে ইংরাজী 

*্ভাথা | লিখিবার, সন ২৬৬ 
চূড়ান্ত পুস্তক। ইংরাজীতে কথো- 

পকথন করিতে ও কিরূপে বিশুদ্ধরূপে ইংরাজী লিখিতে হয়, কিরূপে 
ইরাজীতে পত্র লিখিতে হয় তাহা সমস্তই এই পুস্তকে শ্রিথিবেন। 
যাহা ইংরাজ-রাজ্যে আবশ্তক, সকলই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে । মুল্য ॥%০, কাপড়ে বাধাই 8* আনা । 

আঅফ্ভ্ুত স্থপ্রসিদ্ধ ম্যাজিসিয়ান্ শ্রীমিহিরলাঁল 

চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ম্যাজিক শিখিবার 

হঘাছুবিদ্যে। চূড়ান্ত পুস্তক। কৌটার ভিতর টাকা 
রাখিয়া উড়ান, ফুল শুন্টে ঝুলান, ডিম 

জলে ভাসান, দৈববলে বরফ প্রস্তুত, জলকে দুগ্ধ করা, মগ্যসমেত 
ওয়াইগ্রাসকে অরৃষশ্ত করা প্রভৃতি প্রায় চারি শত আশ্চধ্য কৌশল 
লিখিত আছে। সচিত্র মুল্য ॥* আনা । 

ডোঃ এস, বি, পাল দ্বারা সংশোধিত 

| চিত দ্বহ্ৎ ত্পা। ও পর্িবদ্ধিত) গো, মহিষ, ছাগ অশ্ব 
পঁশুচির্কি ' প্রভৃতির যত প্রকার ব্যাধি হয় তাহার 

নিদান (লক্ষণ ১ দেশীয় গাছ-গাছড়া মতে মহৌষধ প্রস্তুত করণ, পথ্যাপথ্য 
পশুগণের শুভাশুভ লক্ষণ € চিহ্ন ) লিপিবদ্ধ আছে, উৎকৃষ্ট কাগজ বিলাতী 
বাধাই মুল্য ১২ এক টাকা। [০গাজাভি-গো চিকিৎস! গ্রন্থ মূল্য 
॥০ আট আন। 

এই গ্রন্থখানি চারিভাগে সম্পূর্ণ । 

ব্বপ্রকল-কল্পুদ্ম প্রথমভাগেব্বপ্রবিষক, দ্বিতীয় 
্ ভাগে__জ্যোতিষ, যাত্রা ও হাচি 

টীকটিকির ফলাফল, খনার বচন। তৃতীরভাগে-কাকশবজ্ঞান ও 

তাহার ফলাঁফল। চতুর্থভাগে-স্পন্দন চরিত্র লিখিত আছে। মূল্য 
॥* আট আনা। অদ্ুষ্ট পল্নীক্ষা-_** আনা 

প্রান্তিস্থান__উপ্রফুল্লকুমার ধরের “সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী” , 
৪৪, নিমু গোস্বামীর লেন, কলিকাতা । 



স্বাহ্পুন্ 

প্রথম দৃশ্য 
€ কুঞ্জবন ) 

কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার সখিগণসহ প্রবেশ 

রাধা । কই ? সখি কই? 

হ্ামচাদ এলো কই % 

নাহি পাত্রি ধেরজ ধরিতে । 

মিছে তোর ধিস আশা, 

মেটে না ত প্রাণের তিয়াসা, 

ভ্রাশায় প্রাণ আরে! ওঠেলে। জলিয়ে ॥ 

গান্ন 

এই ত মাধবীতলে আমার লাগিক্সা পিয়া, 
যোগী যেন সদাই খেয়ায় । 

পিয়া বিনে হিয়া 

কেনে ফাটিয়ে না পড়ে গো, 
নিলাজ পরাণ নাহি যায়। 

সখি গে। ! বড় ছুখ রহিল মরমে । 

আমারে ছাড়িয়। পিয়া, 
মথুরা রহিল গিয়া, 

এই বিধি লিখিল করমে ॥ 



মাথুর 

আমারে লইয়ে সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, 
ফুল তুলি বিহরই বনে । 

নব কিসলয় তুলি, সেজ বিহারই 
রস পরিপাটির কারণে ॥ 

আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপনে দেখে, 

যামিনী জাগিয়ে পোহায়। 
সে হেন গুণের পিয়া, 

কোন্ খানে কার সনে, 
কৈছনে দিবস গোওয়ে ॥ 

বুন্দ! | কেন রাধে! 

সেধে সেধে করিলি পিরীতি ? 

যার তরে কুলে দিলি কালি, 

যার তরে ব্রজপুরে 

কিনিলি কলঙ্ক-রাশি ? 

সেই সে নিঠুর নিদয় কালিয়া, 
ফেলি তোরে কোথা গেল চলি, 

একবারে ভ্রমেও কি হায় 

করে তোরে স্মরণ কখনো ? 

রাধা ।-- গান 

“যে জন ন৷ জানে পিরীতি মরম, 

সে কেন পিরীতি করে। 
আপনি না বুঝে, পর কে মজায়, 

পিরীতি রাখিতে ন৷ রে ॥ 



মাথুর 

যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম, 
সেই দেশে হাম যাব। 

মনের সহিত, করিয়া যতন, 
মনকে প্রবোধ দিব ॥ 

পিরীতি করিব তায়। 
দুই মন এক, করিতে পারিলে, 

তবে সে পিরীতি রয় ॥ 

রাধা । হায় সথি ! 

_ না বুঝিয়ে না শুনিয়ে 

£কন কালাসনে-_ 

করিলাম পিরীতি তখন ? 

গান 

“কেন কৈনু পিরীতের সাধ। 

পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাই চিতে, 
শুনিবে গনিবে পরমদে ॥ 

মুঞ্রি যদি জানিত এত, তবে কেন হয় রত, 

না করিত হেন সব কাজ । 

জগ ভরিয়া রহ্লি লাজ ॥ 

যখন পিরীতি কৈল, আনি টাদ হাতে দিল, 
পুন হাতে না পাই দেখিতে । 



মাথুর 

কি করিতে কি না করি, ঝুরিয় ঝুরিয়া মরি, 
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে ॥% 

বুন্দা। কি উপায় আছে ব্রাধে আর ? 

এমন নিঠুর কে দেখেছে কোথা ? 
মাতা পিতা ত্যজি 

সঙ্গী পরিহরি, 

গোপী শিরে হানিয়ে অশনি, 

কালাচাদ হাসিতে হাসিতে, 

চলে গেল মথুরা নগরে । 

একবারে কার্ছিল না 

সে পাষাণ বুক? 

ললিতা ।  শুনিনু আবার, 
সেগ! সেই কুবুজা সুন্দরী, 
ভার সনে হইল। পিরীতি । 

মথুরার রাজা কানু, 

রাণী তার কুবুজ' রূপশী । 

কেন ধল তবে, 

দ্রখিনী গোঁপিনী প্রতি, 

সে টান থাকিবে আর? 

রাধ। ।-- 

গান 

“সখিরে, মথুরা মগুলে পিয়া । 

আসি আসি বলি পুন না আসিল, 
কলিশ পাষাণ হিয়া ॥ . 



ল্ল্া। 

বরা। 

মাথুর 

আসিবার আশে, লিধিন্ু দিবসে, 
খোয়াইনু নখের ছন্দ। 

উঠিতে বসিতে, পথে নিরখিতে, 
ঢ আখি হুইল অন্ধ ॥ 

এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ কি না বলে, 

আসিবে কি নন্দলাল। 

মিছা পরিহার, . ত্যজিয়ে বিহার, 
রহিব কতেক কাল ॥ 

নাহি সহে তখ তব হেরিয়ে নয়নে । 

কহ রাধে! 

কি করিলে তখ তব হয় অবসান ? 

এক কাজ কর্ বুন্দ 

শ্তামের বিরহ জ্বাল! 

দাউ দাউ করি 

দিবানিশি হিয়ামাঝে উঠিছে জলিয়া, 
মার নাহি পারিন্ত সহিতে। 

নিশ্চর জানিস্ মোর হইবে মরিতে। 

গান 

“আমি মরিব মব্রিব সখি নিচয় মরিব। 

কানু হেন গুননিধি কারে দিয়ে যাব ॥ 

(কারে দিয়ে বা যাব গো) 
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে, 

মরিলে তুলিয়ে রেখো! তমালের ডালে, 
€ পরশ হবে) (কাল অঙ্গত পরশ হবে ) 



বুন্দা | 

ললিত । 

বিশাখ। । 

রাধা । 

মাথুর 

( সখি শ্যাম কাল আর তমাল কাল ) 

মোহিত তমাল তরু কৃষ্ণবণ হয়, 

অবিরত তনু মঝু তাহে যেন রয়। 
আর, ললিতে পরাণ সব্ী-_ 

মন্ত্র িও কানে, 

আমার মর দেহ পড়ে যেশ-_ 

কৃষ্ণ নাম শুনে ॥ 

তবে এক কাজ করি রাই ! 

যাই আমি দু'তভীরূপে মথুরা! নগরে । 
তোমার দ্থের কথা 

শুনায়ে তাহারে, 

যি পারি ব্রজপুরে আনিতে তাহারে 

তাই ভাল তাই ভাল রাই । 

বুন্দে গিয়ে ঠিক ধরে_-- 
এনে দিবে তোমার নাগণে । 

তবে আর কেন দেরি ? 

এদিকে যে মরে প্যারী । 

দেখ্ বুন্দে ! 

তুই মার জীবন সঙ্গিনী । 

অভাগিণী আমি, 
চিরদিন মোর তরে 

কত ছুথ পেয়েছিস্ তুই । 

কি আর কহুব তোরে, 

যে দশ! দেখে গেলি মোর, 



মাথুর ণী 

সব কথা একে একে-_ 

সে নিঠুরে কহিবি বিস্তারি । 
পথ পানে চেয়ে__ 
তোরই আশ্বাসে, 

আশ বুকে ক+রে-_ 

কোনরূপে রব প্রাণ ধরি । 

গান্স 

“সখি, কহবি কানুর পায় । 

সে স্ত্খ সায়র, দৈবে শুকায়ল, 
তিয়াসে পরাণ যায় ॥ 

সখি, ধরবি কানুর কর । 

আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি, 

মাগিয়া লইবি বন ॥ 

সখি, বতেক মনের সাধ । 

শয়নে স্বপনে, করিন্ু ভাবনে, 
বিধি সে করল বাদ ॥ 

সখি, হাম সে অবল৷ তায় । 

বিরহ আগুন, হুদয়ে দ্বিগুণ, 
সহন নাহি যায় ॥৮ 

| সকলের প্রস্থান । 



বল। 

দ্বিতীয় দৃশ্য 
€ মথুরা ) 

বিষ মুখে কৃষ্ণ তৎসহ বলরামের প্রবেশ 

কৃষ্ণ! ভাই ! 
কেন আজি হেরি 

বিষম বিষাদ মাথ। সুখ-চন্দ্র তব ? 
কি হয়েছে বল ভাই ! 
ভেবে কিছু নাহি পাই ঠিকৃ। 
দাদা! দাদা! 
সহসা এ কঠিন পাষাণে_ 
প্রবাহিত অশ্রধারা আজি ? 
বুঝিতে পারনি দাদা ! 

বুঝিয়াছি আমি এতক্ষণে । 
মনে পড়ে গেছে হায়! 

সেই ব্রজপুরী আজি । 

যে যশোদা মাতা 

এতদিন কোলে করি__ 

পালিলেন পরম যতনে । 

মা মা বলি__ 

ডাকিলাম যারে এতদিন । 



মাথুর 

আচলে বাধিয়ে ননী, 

যেই মাতা 
নিত্য নিত্য রাখিতেন-__ 

আমারি সুখেতে তুলে দিতে নিজ করে । 

সেই মোর ন্েহমরী মাকে__ 
জনমের তরে ত্যজি 

মাসিলাম মথুবা! নগরে ! 
আর সেই রাখালের! ? 

কত মিষ্ট মিষ্ট ফল আনি, 
দিত মোরে নিত্য সে গোকুলে । 

সখ্য-ডোরে বেঁধেছিল যারা, 

তাদের ত্যজিয়ে আমি-_ 

মসিলাম মথুরাতে চলি ? 

আর সেই গোপাঙ্গনা গণ? 

ত্যজি কুল মান-__ 

প্রাণ মন জীবন যৌবন 

সব সপে দিয়েছিল যারা । 

কি ভীষণ বিরহ অনলে-__ 

দ্রহিয্বা! তাদের আমি আসিলাম চলি ? 

উ:__উঃ-_কি নিষ্ঠুর আমি । 

দাদা! দাদা! 

হই বিদায়__ 

যাব আমি ব্রজধামে চলি । 



১৩ মাথুর 

গান 

বিদায় বিদায় দাদা ব্রজধামে যাঁধ। 
ব্রজধাম শৃশ্যধাম-_ 

আমি তেমন ব্রজ আর কি পাব ॥ 

নন্দন-কানন সম ছিল বৃন্দাবন, 

বুঝি, আম বিনে দিনে দিনে হয়েছে শ্মশান 

(বারেক দেখে আসি ) (ব্রজের দশ! ) 

(আমার মঞ্জুকু্ বনের দশ ) 

বিষম বিরহানলে দহিছে গোপিনী, 
আর, হা কৃষ্ণ বলিয়ে কাদে দিবস রজনী ॥ 

(তারা জানে না জানে না) (প্রাণকুষ্ণ বিনে ) 
গোকুল আধার হ'য়েছে। 

(আমার শৈশবের সাধের পুরী ) 
আমার, কমলিনী রাই, বুঝি' বেঁচে নাই, 

ঢ'লেছে কনকলততা॥ . 

তার, আমি সে ধ্যান, আমি সে জ্ঞান, 

আমি সে পরাণ গাথা, 

বিনোদিনী ব'লে আর কারে বা স্থধাব। 

(বারেক কেঁদে আসি) (ব্রজে বসে) 
(সেই শ্মশান সমান ব্রজে বসে). 

নি ডা 
বল। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! 

কি বলিদ্ ভাই! 



কষ | 

বাথুর ১৯ 

তোর ভাব বোঝা নাহি যায়। 

এই বুন্দাবনে-__ 
রাখালের খেলা, 

পুনঃ এই মথুরাতে-_ 

মথুনায় রাজা ? 

আজি পুনঃ 
সেই ব্রজতবে হেরি-_ 

ব্যাকুল উৎকণ্ঠা তব। 
কি যে ইচ্ছা, ইচ্ছামর় তব? 
এত কাছে থাকি, 
তবু তোরে না পারি চিনিতে 

( উদ্ল্লান্তভাবে ) 

দাদা! দাদা! 

ওই হেব ওই হের 

মাতা যশো মতা 

মণিহার! ফী সমান, 

উন্মার্দিনী ধুলাতে ধূসর ; 

গোপাল গোপাল বলি 
কাদে উচ্চস্বরে । 

মা! মা! মা! 

_ কোথা তুমি ? 

কোথা গেলে পাব তোমা ? 

হেন ন্নেহ কার আছে মাতা ? 
যাই বাই ছুটি তোমা পাশে । 



১৭ মাথুর 

গান 

আর কোথ। কি মা বল্গো ওমা 
তোর মত মা! মা পাঁব। 

এত মায়া কার আছে মা, 
কার্ কাছে গিয়ে প্রাণ যুড়াব ॥ 

কাদিয়েছি বলে কি মা, 

সম্তানে কাদাবি গো মা, 
এই দেখ্ নয়নজলে ধরা ভাসে-_ 

বল্না মা আর কত সব। 

আমায়, তেম্নি ক'রে বেঁধে রাখ, মা, 
ব্রজ ছেড়ে আর যাব না, 

বড় ক্ষিদে নবনী দে-_ 
তেমনি ক'রে ননী খাব ;_ 

রাজার রসন রাজার ভূষণ, 

দিয়েছি ম৷ সব বিসর্জন, 
এই দেখ ধড়া পরে চূড়া বেঁধে, 

এসেছি তোর কোলে যাব ॥ 

[ বেগে প্রস্তান 

একি ! একি ! 

কোথা কৃষ্ণ গেল পালাইয়ে ? 

দ্বনয়নে বহে ধারা_ 

শ্রাবণের ধারা সম ধরা ভেসে বায়। 



মাথুর ১৩ 

বেদ্িন গোকুল ত্যজি-_ 

আসে কৃষ্ণ মথুরা! নগরে, 

সেই দিন কই? 
এক বিন্দু অশ্রজল 

দেখিনি ত কৃষ্ণের নয়নে ! 

নন্দ যশোমতী-_ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি__ 

কত না! শোকের অশ্রু করিল! মোচন : 

কি আশ্চষ্য ! 

সেদিন পাষাণ কৃষঃ, 

একটুও টলিলন! কত । 

আর আক 2 

বিনা মেঘে বজাঘাত % 

কোথ। গেল উন্মাদ গোপাল 2 

ছুটে বাই ছুটে যাই এবে। 

' দ্রসত প্রন্তান । 



সখীগণ।-__ 

কুন্সা | 

তৃতীয় দৃশ্য 
( অন্তঃপুর ) 

সর্দীগণসহ কবজারাণার প্রবেশ 

ন্বত্-গ্ীভ্ভ 

নাগর আশে নাগরী যে রয়েছে বসে। 
কই ত সে নিঠর আসে না ত হেসে হেসে ॥ 

পুরুষের পরুষ প্রাণে, 

ভালবাসা নাহি জানে, 

সে, কপট লম্পট অতি-ভ্ৰাল। শুধু ভালবেসে 

কেন প্রাণ দিয়েছিলাম, 

কেন ভাল বেসেছিলা ম, 
একি হু'ল কপালে গো ভালবেসে অবশেষে ॥ 

কেন সথি! তোরা! 
এমন আনন্দ দিনে-_ 

গাহিছিস্ বিখাদের গান £ 

নাই ত বিরহ মোর ? 

কাবে বলে বিরহ সম্তাপ, 

জানি নাত কোন দিন সথি! 

আমি দিবানিশি-_ 

কৃষ্ণ প্রেম শিদ্ধুনীরে-_ 
ডুবে থাকি নিশ্চিন্ত 'অস্তরে । 



মাথুর 
কৃষ্ণ মুখ ইন্দুপানে 

চেয়ে থাকি পিয়াস্থ নয়নে । 

বসি যবে রাজ-সিংহাসনে, 

রাজরাণী বেশে নব রাঁজ-পাশে, 

কি আনন্দে ভেসে যাই আমি। 

কে জানিত--সহচরি ! 

এত স্থখ ছিল মোর ভালে ? 

শুনিয়াছি__বৃন্দাবনে 

শ্রীমতী কিশোরী-_ 

পরম] বপবী--ধনী, 

কিন্ব_ পরিহনি তাবে-_ 

মথুবাতে-_ আসি রুষ্-_ 

আমারেহ করিল। বাজরাণী। 

১ম সথী। বড় ভাগ্যিজোর তোর সঞ্জিল। কুবুজ। ! 

»মধণী। সেআরব্ল্তে? 

৯৫ 

শষ সী | হাতে ক'রে যদি এ পিঠের উপর এঁটে ন! থাকতে|। 

তৎক্ষণাৎ একজন সখী ভ্রুত প্রবেশ করিল 

( সকলের হান ) 

সখী। ওগো! ওগো! আমাদের নতুন রাজা আজ হঠাৎ পাগলের 

মত হইয়া কেবল কাদছেন। 

কুজ।। সেকি? সেকি? কোথার নাথ? কোথায় আমার জীবন 

বল্লভ ? চল্ চল্ আমর| ছুটে যাই সেখানে । 

0 | সহ বেগে প্রস্থান 
[012:0915 [071 00113 1ছোতুখীগণন গ গ্রস্থান। 



চতুর্থ দৃশ্ত 
(গোষ্ঠক্ষেত্র) 

করুণ গীতকণ্ে রাখালগণের প্রবেশ 

গান 

“ওরে, নাইরে নাইরে 
আর আমাদের কানাই ব্রজপুরে নাই। 

ওরে, কোথা গেলে পাব তারে-_ 

বল্ সেখানে চ'লে যাই ॥ 

কোথ। গেলি প্রাণের কানু, 
আর কি শুনিব না বেএ। 

মিঠো ফলের এঠো কৃষ+_ 
আর কি এসে খাবি নে ভাই ॥ 

তুই যে মোদের প্রাণের সখা, 

আর কিরে হবে না দেখা। 

কারে লয়ে খেল্্বে। খেলা-_ 

যদি তোরে কভু না পাই ॥ 
স্থদাম । শ্রীপাম ধাদ|। কানাই কি আর ব্রজে আসবে ন। ? 

শ্রীদাম। সুদাম রে! কানাইয়ের মনের ভাব যে কি,তা কি 
কেউ বুঝতে পারে এই ত এতদিন কাছে কাছে থাক্লাম, ছুইজনে 

প্রাণে প্রাণে গাথা হ'য়ে গেলাম । শ্রীদাম সখা বই'আর কান কিছুই 
জান্তোনা। কিন্তু--কই? যেদিন চলে গেল, একবার জিজ্ঞাসাটাও 
তকরেগেলন।? 



মাথুর ১৭ 
সিসি সি এ সি পি পস্টি সম সি মি খিল সর সি স্পা 

স্ববল। আমার যেন মনে হয়, কানাই আমাদের মত রাখাল 

নয়। ও দেবতা, দ্িনকত রাখাল সেজে আমাদের সাথে খেলা 

ক'রে গেল। 

কুদাম। সুবল মিথো বলে নাই। দেবন্সারা কখনো কখনো 

মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গে লীলাখেলা ক'রে গাকেন। 

শ্রীদাম। শুধু যেসে দেবতা নন। স্ব্ৎ গোলকের হরি। মাঝে 
মাঝে দেখতিস্নে কেমন যেন ভাগে এঘতো। এক একটা ধদৈতাকে 

বেন তৃণের গ্তাষ দুই নখে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে । 

স্থবল। আব বে দিন সেই কালীয দমন কবলে? ৪ সেদিন 

বল্তো, কানাইকে কি সামান্ত কানাই খলে মনে করা গেছে? কি 

প্রকাও ফণা তুলে গজ্জাতে লাগলো, আব তার বিষে কালীদ'র জণটা 
(কমন হ'য়ে গিরেছিণ, কিন্ত কানাই আমাদের হাসতে হানতে গিয়ে 

সেই কালীর়নাগেব মাথার চড়ে নেত্য করতে লাগলো । 9 বাপরে ! 

সে কি মানুষে কখনে। পারে £ 

বস্থ। আমার বোধ হয় গে।লকের হরি গোলক থেকে গোক্রিলে 

এসে এসে গোপালবূপ ধরে আমাদের সঙ্গে খেলা ক'রে গেছেন । 

আমাদের মায়া দিয়ে ফ্ুলিরে রেখেছিলেন । আবার খ্রজের খেল। 

বেমন সাঙ্গ হয়েছে অমনি মথুবার গিয়ে অমন 'একট' ডাকাত্ত রাজ! 

কংসকে ধ্বংশ ক'রে সেই মথুরায় রাজ! হ'য়ে বসেছেন । 

সকলে ।-_ 

গান 

তারে কি চিন্তে পারা যায়। 

তারে চিন্তে গেলে চিন্তে হারে--. 

সে যে অচিন্তয-অরূপ মায়া ময় ॥ 



১৮ মাথুর 

সে কখন হয় রাজা, 

আবার কখন হয় প্রজা 

সে নিজেই নানারূপে সেজে-_ 
আবার-_-সবাইকে যে সং সাজায় ॥ 

সে কখন রাখাল কখন ভূপাল, 

কখন্ বাঞজায় বেধু, 
কখন্ কুগ্ত-বনে গিয়ে 

সাজে মানভগ্জনের কানু। 

যারে যোগী ধষি চিন্তে নারে 
জন্মে সুরপূশী যার পায় ॥ 

| প্রস্থান। 



নন? | 

বশোদা। 

পঞ্চম দৃশ্য 
€ মন্দালয় ) 

শোকাকুল নন্দ ও নশোমনীর প্রবেশ 

না যশোমতি । 

গোপালের আশা মাপ নাভ । 

এতাঁদিন শোকাকুলা তোমা ও 

বথা আশা দিবে 

বেখেছিন্ু আমি | 

আছ স্পঞ্গ কলিগ প্রকাশ, 
গোপালেব মাশ!- 

কবে না, সার এ জীবনে কন়্' 

মনে ভা বশোমতি ! 

সে আমাদের কেহ নর । 

নির পাষাণ-_ কষ 

এতদিন যা দ্বিয়ে-- 

(রেখেছিল ঘিলি । 

স্দীর সর ননী 'তনে, 

মা! বলে ডাকিত তোমা । 

কি বলি কি বল নাগ! 

আর না! শাসিবে ফিরি গোপাল আমার ? 



ন্ ৩ 

ননা। 

মাথুর 

সে যে মোব অঞ্চলের নিপ্ধি, 

সে যে মোন লুকের মাণিক | 

সে নে মোন নয়নের ভার।, 

হাল! হয়ে প্রাণ গোপালে, 

কেমনে বাখিৰ প্রাণ * 

হায়! নাথ! 

তথনি ' বস্লেছিন্ত আমি, 

দিএনা মঅক্রুলে সনে প্রাণরুষ্জে মোলে। 

ন। পিলে বক্ষাঁছিল তল ? 

কংস কোপে পড়ি 

ধ্বংশ গে হইত মাইতে। 

কি ভীষণ কংসা-শৃর 

শুনেছ হত লোক মুখে * 

অন্তল সমান 

সেহ কস শুবে, 

মনযুদ্ধে নাকি গোপাল আমার 

বধিয়াছে ভীষণ বিক্রমে ? 

হা? সতা কথা ! 

সেই কংস-বাজে 

করি বধ গোপাঁল তোমার, 

মথুরার সিংহাসনে হইরাছে রাক্তা ৷ 

নাই সে রাখাল বেশ ধড়া-চুড়া-পরা, 

শিখি-পাঁখ। নাহি শিরে আর, 
চপ 



মাথুর ২১ 

নাই আর বনমালা গলে, 

এবে রত্বহার শোভে কণ্ঠে তার, 

নাহি করে সে যোহন বাঁশী । 

বাজ-দণ্ডে ঘণড দণ্ডে এবে 

ও কত প্রজা । 

তাই খশোমতি । 

রাঙ্ত সিত্হাসনে বসি, 

সেকি আর ভাবে এ 

সধাবণ গোপ-গাপা কা 

নশোদ। মা) সেকি কগা? 

পিতা-মাতা হইলে দরের, 

তারের সে পুল বদি 

কোন দিন লণ্েে পাঙ্াপিদ | 

ছাভ'লে কিপিতামাচা কছ 

হলে যেতে পাবে একনাবে 

ননা | ভবে ভুলে আতে কেন বল? 

সব পানে যশোমতি । 

শ্বধোর এমনি প্রভাব, 

সব পারে এ সংসারে সব পাবে । 

গীত কে প্রীদামে প্রবেশ 

গান 

কই মা গোপাল কোথা মা গোপাণ 

গোপাল বিনে যায় বুঝি প্রাণ। 

গোপাল বিনে গোঠে যায় না গোপাল 

গোপাল বিনে তার! জানে নাত আন্ ॥ 



২২ মাথুর 

যেদিনে গোপাল গোকুল ত্যজিল, 

সে দিন হ'তে গোকুল শোকেতে ডুবিল, 

গোপাল মোদের প্রাণ 

গোপাল মোদের জ্ঞান, 

গোপাল যে মোদের প্রেমের নিদান ॥ 

[প্রস্থান । 

নন্দ । হেন যশোমতি ! 

কষ্জেব বিবে 

রাখালের প্রাণ 

কি ভাবে কাদিছে এই ব্রজপুরে ? 

শুধু কিরাখাল? 

গোকুলের পশু-পক্ষী তরু-লতা 

তৃণ ভল স্কাবর জঙ্গম 

কষে বিরহে 

সকলেই আছে প্রিয়মান | 

এক কৃষ্ণ-চন্ত্র বিনে 

আধার আধার সকলি আধার। 

যশোদ।। আমার কৃষ্ণের বাণী শুনি, 

কালিন্দীর বারি 

উছলিত হ'য়ে বহিত উজান । 

শুক-শারী কৃষ্ণ-গুণ-গাঁন 
দিবা-নিশি গাহিত বিপিনে । 
আজ তারা নীরবে নীরবে 

কষ বিরহের অশ্রু নয়নেতে বছে। 



শন! 

ভা এ লি সিকি ৬ 

মাথুর ও 

শোন গোপ পতি ! 

মথুরার পতি দেখিবারে চল সপ্্তি। 
হেরিলে আমাদের 

নিশ্চয় আসিবে ফিরে গোকুল নগরে । 

কখনই নহে যশোমতি । 

কিছুতেই আসিবে ন! নি্টুর গোপাল ; 
আরে তঃখ পাবে বৃথা । 

তার চেয়ে এস মোরা_- 

(দবতা মন্দিরে গিয়ে, 

কুষ্ণ প্রাপ্তি মাশে কবিগে পুজন। 

দেবতা প্রসন্ন হ'লে 

অসম্ভব হয় যে সম্ভব 

শা 2 সিসি পা চিট লি ৫ 



বষ্ঠ দৃশ্য 
( মথুরা রাজসভা ) 

চিন্তিত রাজা কৃষ্ণ উপবিষ্ট 

কচ । ( স্বগতঃ ) মাঙ্গ আমি মথুরার রাজ।। 
রাজত্ব এশ্বর্য্য লভি 
ভুলিয়াছি বৃন্দাবন কথ! । 

কিন্ত আসিছে সেই বুন্দা আজি, 
দুতীরূপে আমার নিকটে | 

শ্রীরাধা প্রেরিত দৃত্তী, 
কত কটু কহিবে মামারে। 
রহি তবে হয়ে প্রস্তুত, 

ওই আমে দ্বারিসহ দুতী। 

দ্বারিসহ বৃন্দার প্রবেশ 

দ্বারী। ওই রাজ বসি সিংহাসনে । 

[ প্রস্থান । 
বৃন্দা। ( অভিবাদনাস্তে ) 

সুপ্রভাত আজি, 

হ'ল এবে রাজ-দরশন। 

কুঞ্ঝ। '( কপটভাবে ) কে তুমি রমণি! 
০ কোথা বাস ? কি হেতু বা আসা 



ৃন্দা। 

, কষ । 

বন্দা। 

কষ । 

মাথুর ২৫ 
করহ প্রকাশ, 

শুনিবারে ওৎনুক্য আমার । 

পরিচয় দিতে হবে? 

চেন না কি মোরে ? 

ক'দিনের মাঝে সব গেছ ভূলে ? 

কবে? কোথা দেখ! ছিল বল! 

বড় চমৎকার কথা ! 

দেখ মনে ক'রে 

বন্দাবন-কাহিনী যতেক। 
রাধা বলে আছে এক রাজার নন্দিনী, 

যা'রে বাশা শুনাইয়ে তৃমি, 
করেছিলে কুলেব বাহির। 

যার যান-ভঞ্জনের তরে 

এক ধিন পায়ে ধরে সেধেছিলে ? 

কেমন পড়ে কি তা মনে? 

সে রাধার সখী আমি, 

বুন্দা নাম মোর, 

দুতীরূপে আসিয়াছি হেথ]। 

কবে কারে বাশরী শুনায়ে-_ 

করিলাম কুলের বাহির, 

শ্রীরাধা বা! কার্ নাম ? 

কিছু ত পড়ে না যনে? 

কেন বিদেশিনি ! 

কহ হেন কলম্ক-কাহিনী? 



২৬ মাথুর 

বৃন্দা। গান 

“এখন চিন্বে কেন চিন্তামণি। 

হ'য়েছ রাজা | পেয়েছ কুবুজা, 

আমি বুন্দাবনের সেই বুন্দা-কাঙ্গালিনী ॥ 

যখন্ ছিল রাধার চিন্তে-_ 

তখন্ আমায় চিন্তে, . 

( এখন ) ব'সেছ নাম কিন্তে পারবে না হে চিন্তে, 
কুঞ্জবিহার বনে, : এ মধুর ভবনে, 

অন্যে দিও রাঙা চরণ দু খানি ॥ 

রাধার পায়ে ধরা, ধরাতে অধরা, 

চক্ষে শত ধারা, বক্ষে শত ধার! 

দীনের অধীন ক'রে এলে কমলিনী ॥” 

কৃষ্ণ। কি যে সব ঝলছো তুমি নারী! আমি কিছুই বুঝতে 
পারছিনে । 

বৃন্দা। বলি ভুমি নাধর্থখের অবতার? তা বেশ ধর্থ রেখে গেলে। 

গান 

প্ধন্ম অবতার কি ধর্ম রাখিলে তার 
গুরু মার! বিষ্ভা যে তোমার | 

রাধ। তোমার প্রেমের গুরু, 

শুনেছি হে কল্পতরু, 

যে তোমারে প্রেম শিখালে তারে তুমি খুব শিখালে, 

ূ্ ধর্ম খেয়ে রাখলে ধর্মভার ॥ 



মাথুর চি 

' পদ পেলে কি এতই বাড়ে, 
গুরু বিবেচন! হরে, 

গুরুকে লঘু জ্ঞান করি, সে গুরু মান না হরি, 
রাইকে করি কুলত্যাগী হ'লে তুমি গুরুত্যাগী, 

. ৰল দেখি ধর্মে সবে কি। 
সইল যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্মে সইবে না, 

কেউ সবে না তোমার ব্যবহার ॥ 

গে চারণ ঘুচেছে তোমার, আচরণ ঘুচে ন্বাই হরি, 
আমি ব'লে যাব কুবুজারে বড় ভাল বাঁস যারে, 

গুরুত্যাগী ব'লবে তোমারে, 

গুরু নিন্দা অধোগতি, গুরু বাধলে তার কি গতি, 
সদন বলে কি গতি আমার । 

কষ । যত কহ বিদেশিনি ! 
কিছুতে না! পারি তোম] চিন্তে । 

বৃন্দা। গান 

“এখন কেন পারবে চিন্তে 

হ'য়েছ হে নিশ্চিন্তে, 
চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে চিন্তন! শাম সব ৮স্ডে ॥ 

আমি পেরেছি চিন্তে, তুমি ত পার না চিন্তে, 
নবীনে প্রবীনে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে, 



৮ 

এখন তব কা চিন্তে রাজ! তব কা চিন্ডে 

মাথুর 
৮ পিক শি চ্ তু এ এসির জী লী 

রাজ! বট রাজ্য চিন্তে, 

গিয়েছে পায় ধরার চিন্তে, 
যে চিন্তে শ্যাম আমায় চিন্তে, 
এসেছি যে ভেবে চিন্তে, 

পার কি না পার চিন্তে, 

যে ছিল তোমার চিন্তে, তোমার এখন সে চিন্তে 
সূ্ন বলে দিয়ে চিন্তে তুমি ত আছ নিশ্চিন্তে” 

বৃন্দা। এখন্ কিছু মনে পড়ছে % 'তবে একটা কণা আছে, যে জেগে 

ঘুমায় তাকে জাগায় কার সাধ্য । মাচ্ছা, আরে কিছু নির্শন__ 
দেখিয়াছি_এই দেখ । 

( দাস খত প্রদশন ) 

( দেখিয়া ) বৃন্দ ! বৃন্দ! ! 

এতক্ষণে চিনেছি তোমায় । 

একে একে সব মনে পণ্ড়ে গেল । 

সেই বৃন্দাবন, সেই বংশী বট, 

সেই কালিন্দী কুল কর্ম্বের তল, 

সেই কুঞ্জ নিকুঞ্জ কানন, 

রাই রাসেশ্বরী মোর, 

সব যেন আজি-_ 

ভালিছে এই চোখের উপরে । 
বল বল ছুতি! 

কেমন আছেন মোর কিশোরী-কিশোরী ? 



বন্দা। 

মাথুর * ২৪ 

গান 

“শুন শুন নিরদয় কান। 

তু অতি হৃদয় পাষাণ ॥ 

সে ধনী বিরহ-বিষাদে । 
খোঁয়ল কুল-মরিষাদে ॥ 

জাবর তন্ন ছিল শেষ। 
সোই রহত অবলেশ ॥ 
তাকর নাহিক আশ । 

অন্রয়ে আয়নু তুয়াপাশ ॥ 

খেনে মূরহিত খেনে হাস। 
খেনে তলি গদ গদ ভাষ ॥ 

উঠিতে শকতি নাহি তার । 
জীবনে মনেরে ভার ॥ 

চৌদশী টাদ সমান। 
মলিনতা৷ ধরলু বয়ান ॥ 
ভূতলে শুতলি তায়। 
সহচরী করু কি উপায় ।” 

বলকি বলকিরুনেে। 

মম তরে রাধা হ'য়েছে এমনি ধার! ? 

শুধু'কি এই? 
কতু রাই ঘোর উদ্মাদিনী, 



৪)৩ 

কষ । 

মাথুর 

কভু রাই বলে, 

ই শ্যাম আসিবে গোকুলে । 

9ই শোন কানু মোর, 

বাধ! রাধা বলি বাজাইতেছে বেণু। 

ভু বলে রাই 

গান 

“ধুয়া আসিয়া, হাসিয়। হাসিয়া, 
মিলব আমার পাশে । 

তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া, 
বদন ঝাপিব বাসে ॥ 

তা দেখি নাগর, রসের সাগর, 
আচরে ধরিবে মোর । 

করে কর ধরি, গদ গদ করি, 

কহিবে বচন মোর ॥ 

তব হি মিলন, দেখিয়া! বদন, 

হইয়া নাগর ভোরে । 

আখি ছল ছলে, সর্ সর বোলে, 
কত ন। সাধিবে মোরে ॥৮ 

থাক্ থাক্ বুন্দে ! 

ব'লন' বলনা আর শুনিতে না পারি। 

সব স্বত্তি জলে ওঠে মোর । 

চল চল যাব বুন্দাবনে। 



মাথুর ৩১ 

বৃন্দা। আমিও এসেছি নিতে, 
ন! নিয়ে কি যাব একাকিনী ? 

তবে এক কাজ কর, 

তব পাট-রাণী কুবৃজা! সুন্দরী । 
দেখিবারে সাধ তায়। 

দেখাও তাহারে 

প্রজে গিয়ে তার 

বণিব রূপের মাধুরী । 

রুষ। (সহান্তে ) এস তবে অন্তঃপুরেঃ | 

[ উভয়ের প্রস্তান। 



সপ্তম দৃশ্ত্য 

€( অস্থঃপুর ) 

সথীগণসহ কুবুজ1 রাণী আসীন । 

সথীগণ ।-_ নৃত্য-গীত 

ওই ধরিছে কোকিল তান। 

যেন শ্রধাধারা৷ ঝর ঝর্ বরে-_ 

ভ'রে গেল এ কান ॥ 

কিব। গুপ্তরে অলিকুল, 

গুণ-গুণগানে প্রাণ করে যে আকুল, 
কুলু-কুলু তানে বয়ে যায় প্রাণে 

উছল প্রেমের বান্ ॥ 
কুবৃজ্লা। যা সখীরা সব! মাজ যেন কিছু ভাল লাগছে ন|। 

[ সখীগণের প্রস্থান । 

শ্রীকৃষ্ণ ও বিন্দার প্রবেশ 

কুষ্ণ। এদেখবৃন্দে! এ আমার পাটরাণী কুবুজা সুন্দরী । 

বৃন্দা। ও হরি, & তোমার পাটরাণী কুবৃজা সুন্দরী? তুমি এই 
নিয়ে মণুয়ায় ভূলে আছ? ওঃ আমার কপাল ! 

| গান 

রাইয়ের পক্ষে কি ভাল বুঝায় । 



মাথুর ৩৩ 

যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি, 
তোমার থেকে ভঙ্গি তার কিছু না বুঝায়। 
এলাম দেখতে শুন্তে-_- 

শুন্তে চাই তার গুণ, 

প্যারী পারেন শুন্তে, য৷ শুনতে নিপুণ, 
দেখে এলেম এমন কু যেমন তে-পেঁচা-কু, 
হরি হয়েছেন কু-প'ড়ে কু-বুঝায়। 
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাঁজে ন! সোবায়, 
যেমন প্রেম ঘটে না বুঝায় অবুঝায়। 
পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কুবুজায়, 
সূ্দন যে প্রাণে চায়, তারে কে বুঝায়। 

কষ্জ। বুন্দে! চুপ কর। কুবুজারাণী শুনতে পাবে। 

বৃন্দা। ওমা! আবার ভয় আছে দেখছি কোথায় বা সেই স্বর্ণলতা 
শ্রীরাধা, আর কোথায় বাঁ এ কুমুরেলত৷ কুবুন্স। রূপবী। অমন স্ধা ফেলে 
শেষে নিম-পাতায় গিয়ে রুচি দাড়াল? মাথ!কি এখানে এসে বিগ্ড়ে 

গেছে না কি? 

কৃষ্ণ! জান বুন্দে! এই কুবুন্জা আমাকে ভক্কি-ভরে চন্দনের 

তিলক দিয়েছিল, তাই আমি রাজা, কুবু্জা রাণী। আমি যে শক্তি 
ভাল বাসি। 

বুন্দা। তাই নাকি? প্রেম গিয়ে শেষে ভক্তিতে গিয়ে দাড়িয়েছে? 

এর পর আরকি আছে? আবার কদিন পরে তআর একটা কিছু 

ধরতে হবে? যাক্ কালাটাদ ! নানা মহারাজ! বলি তোমার রাণী 

তকোন কথাই কইছেন না? রাণী হ'লে বুঝি তার অতিথির সঙ্গে ও 

কথা কইতে নাই £ 



৩৪ মাথুর 

কষ । বলি শুন্ছো!? বিদেশিনী এসে কি বলে যাচ্ছে? একজন 
নারী বছুদূর থেকে এসে অতিথি হইয়াছে। তাতে আবার তোমার সঙ্গে 

আলাপ পরিচয় ক'রতে এই ন্তঃপুরে পর্য্যন্ত এলেন । তুমি একেবারেই 
বোবা মেরে গেলে যে? বলি ব্যাপার খানা কি? 

বন্দ । আমাদের মত কোগাকার কে এসেছে তার সঙ্গে কি মথুরার 

রাণীর কথা কওব| পাজে? ত| বেশ হয়েছে । দেখে বাওয়া গেল 

তোমার পাটরাণাকে | শ্রীমতীর কাছে গিয়ে এর রূপ গুণের গল্প করা 

যাবে। আর'শোন ওগো কুবুক্জাব বন্ধ! 

গান 

“বলি ও কুবুজ।র বন্ধু 

( তোমার রাধানাথ আর ব'লবেো না হে) 

(তোমার রাধার বধু আর ব'লবে। না হে) 

বধু কেমন ক'রে কোন পরাণে 

পাশরিলে রাই-মুখ-ইন্দ্রু ॥ 

ছি ছি হেকুন্ডার হরি, 

( তোমার রাধার হরি ব'লবো না হে, হে কুব্জার হরি ) 
(কেমন ক'রে পাশরিল। নবীনা কিশোরী ) 
(বলি, একবার কি মনে পড়ে না হে) 

(মোদের প্রেমময়ী রাধার কথা_- 
একবার কি মনে পড়ে না হে) 

হে কুবুজার কান্ত ! 

পাশরিলে কেমনে হে রাইমুখ- ভ্রান্ত । 



মাথুর ৩৫ 

( আমরা রাধাকান্ত আর ব'লবো না হে ) 

(তোমায় কুব্জাকান্ত ব'লে ডাকবো 

আর রাধাকান্ত বলবো না! হে) 

তুমি কি ধনে হয়েছ মন্ড। 

চিনি চাপ কলা, দূরে তেয়া গিয়ে, 

 চিটাটে হ'লে কি আসক্ত । 

(ছি-ছি নিলাজ মুখে লাজ আসে না) 

(তুমি কেমন করে ব্বাজী হ'লে 

ছি-ছি নিল।জ মুখে লাজ আসে না) 

হরি, ব'সেছ হে রাজপাটে । 

সোণার প্রতিমা, ধুলায় পতিতা, 

কৃন্ডা বসেছে খাটে । 

(খাটে খাটে) 

(তোমার এই খাটে কি কুন্সা খাটে ।” 

কুজা!  সক্রোবে ) ক মথুবেশ ! 

কেবা। এই মুখরা রমণী ? 

যা আসিয়াছে মুখে 

তোমার সমুখে 

তাই বলি গালি দেয় মোরে? 

এত দুঃসাহস ? 

কেন ? কিসে হল শুনি? 

তুষ্ষি বা কেমনে দীড়ায়ে দাড়ায়ে 

শুনিছ বলনা এসব কটুবাণী ? 



মাথুর 

অনুমানি আমি 

ছিল কোথা তব গোপন পিরীতি, 

চার দুতী হয়ে আসে এ মুখরা, 
ঈর্যাবসে কহে কটু ভাষ । 
শোন লে। সুন্দবি ! 

রাগ নাকি কর 

ধৈর্য্য ধরি অবসান কর কথা মো । 

শৈশবে যাপিন্ কাল-__ 

বুন্দধাবন ধামে । 

বুন্দাবনে ব্রঙ্গপুরী মাঝে 

ব্রজাঙ্গনা সনে-__ 

বহুদিন করিয়াছি কেলি । 

কভু কুর্জে_ কভু বা নিকুজে, 

কভূ সেই কালিন্দীর কুলে, 

কভু কদশ্ষের মূলে, 

নিশিদ্দিন করিয়াছি কতই আনন্দ । 

তার মাঝে শ্রীমতী শ্রীরাধা, 

প্রাণ দিয়ে মোরে বেসেছিল ভাল । 

বাজাতাম বাশী যবে রাধা রাধ। বলি, 

আপি ত ছুটিয়ে উধাও হইয়ে 
তখনি সে কদ্ম্বের তলে । 

লাজ-মান-ভয়-জাতি-কুল-পতি, . 

সব ত্যজেছিল মোর তবে । 



কু! । 

. মাথুর ৩৭ 

এক মাত্র আমি তার ধ্যান, 

আমি তার জ্ঞান, 

আর কিছু জানিত না রাই। 

বেশ বেশ তাই যদি, 

তবে এলে কেন বুন্দাবন ছাড়ি? 

কে ডাকিতে গিয়েছিল তোমা? 

কেন কর রোষ ? 

হ'য়ে অসন্তোষ 

সব দিক্ নাহি নষ্ট কর। 

স্প্ট বলি শোন, 

একবার যাব বুন্দাবনে-_ 

বুন্দাসনে হেরিতে বাধারে। 

ব্র্পুরে প্রতি ঘবে ঘরে 

প্রতিদিন উঠে ধ্বনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, 

কাদে তারা আমা তরে। 

আমা হারা ব্রজবাসী 

বারি হীন মীন সম 

মৃতপ্রায় হ'য়ে আছে সব। 

তাই আমি যাব বুন্দাবনে। 

কি বল নিষ্ঠুর! 

নিতান্ত ভ্রমর বৃত্তি তব, 

তাই মধু শৃন্ঠ হ'লে 

এক পুষ্প ত্যজি 

অন্ত পুম্পে করছ ভ্রমণ। 



৬৩৮ 
মাথুর 

কক । ব্রজেন কুসুম 

নহে মধুসৃত্ঠ কমু । 
সে যে চির বিকশিত-__ 

চির স্থরন্ভি পুরিত, 

| চিরদিন ম্লান পেলব । 
পুত প্রেম-মধু-পুরণ সদ । 

কি সাধ্য তোমার ? 

কি বুদ্ধিবে ভাভাদের প্রেম । 

নাতি ঈর্ষা ছেষ তাহে। 

শুপু চায় দেখিবারে 

স্উপু চায় সর্বস্ব ঢালিতে। 

প্রতিদান কারে বলে, 

জান না সে গোপাঙ্গনাগণ । 

কুব্জা | বোধ হন স্ববগের *দবী ভাব 

ক্কষি । হা, স্ববগের দবী কেন? 

তা শত উচ্চ শবে 

বাপ কলে মাবা, 

জেনে তুমি 

তাই হাল।- নাহ তালা | 

বন্দা। € সহান্তে ১ তা বেশ হল, 
দেখ। গেল--শোনাও গেল । 

রহিল না বাকী কিছু আর । 

এই বার তবে 

যাত্র। করি মথুরা হইতে ? 

না জানি সে কমলিনী-_ 



রগ । 

ঝুঁজ।! 

মাথুর 

চাতকিনী প্রায়-- ূ 
কেমনে চাহিয়ে আছে মেঘের আশায় | 

চল বৃন্দে! 

[ উভয়ের প্রস্থান 

বৰ টে! বটে! এতদৃর 

আচ্ছা দেখি-_ & 
অঅ রে কুবুজ| রাণী, 
দা এস আগে, 

সমেত লইব আদ 

যাই এবে সখীদের পা পা | 

গ্রস্থান। 



বাধা। 

অধম দৃশ্য 
€( বুন্দাবন-কুঞ্জ ) 

শ্রীরাধা, ললিতা, বিশীখা প্রভৃতি আসীনা 
সখি! 

একে একে দিন বয়ে যায়। 

তবু বুন্দে ফিরে নাহি আসে ! 
যার আশে 
এখনও রেখেছি জীবন, 

কই এলো সেই শ্যামা ? 
সথি রে! 
ভেবেছিনু কতই পরাণে । 

কত যে কল্পনা! তরু রোপিন্ হৃদয়ে, 
না ফলিল কোন ফল তায়। 

সুখ শাস্তি তরে 

দিনু প্রাণ শ্টামের চরণে, 

লভিলাম শুধু বিড়ম্বনা | 

গান্ন 

“সখের লাগিয়া, এ ঘর বীধিনু, 
অনলে পুড়িয়ে গেল । 

অমিয় সাগরে, সিনান করিতে, 
' সকলি গরল ভেল ॥ 



মাথুর 
্ধ ৯ পি ভা পাটি এ ৯ পি তি আসি লি পা 

ললিত।। 

ভানুর কিরণ দেখি ॥ 

নিচল বলিয়া, উচলে চড়িনু, 
পড়িনু অগাধ জলে। 

লহমী চাহিতে, দারিদ্র বেল, 
মাণিক হারামু হেলে ॥ . 

নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম, 

মাণিক পাবার আশে। 

সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, 
অভাগীর করম দোষে ॥৮ . 

ধৈর্য্য ধর রাই! 

আসিবে নিশ্চয় তোমার ব্রজের কানাই । 

সখি, কি মোর করমে লিখি । 

, শীতল বলিয়ে, ও চাদ সেবিনু, 

দটিসি ৯১ ৯ ৯০৯7৪ 

বিশাখা । বৃন্দে খন গিয়েছে, তখন কি আর শ্ামকে না নিয়ে 

রাধা । 

একা একা ফিরে আসবে 1? তেমন বুন্দেই নয় সে। 

কি জানি স্বজনি ! 

নিজ ভাগ্য মানি, 

পদে পরদ্দে বল 

মম সম কেব! ছুঃখ পায়? 

আমি অভাগিনী-__ 

শ্তাম কাঙ্গালিনী-_ 
পাগলিনী হই হ্যামচাদ তরে 

কি দোষে বল না 

ঘোষী আমি বধূর চরণে? 



৪২. 

ললিত! 

বিশাখা । 

স্লাধ! 

মাথুর 

বিনা দোষে তবে 

কেন হেন পরমা ? 

বিনা মেঘে হায় সি ! 

হল এবে বজ্ঞাঘাত ? 

এই বার এলে, 

আর মান করে না শ্রীমতি ! 

অত মান অভিমান, 

পায় ধনে সাধা-সাধি, 

আর যেন করো না কখনো । 

বোঝনা ? 

পুরুষের জাতি-_ 

মধুকর সম 

ফুলে ফুলে করে মধু পান ! 

পার যর্দি রাই ! 

এক কাজ করো, 

এলে শ্তাম যনচোর তব, 

প্রেমের শিকলে বাধি, 

রেখে দিও চোরে-- 

জয়ের অন্ধ কারাগারে । 

| না পারিবে বাহিরিতে আর । 

চিরদিন রবে বাধা 

আমাদের বাই রাজা পাশে । 

আর কি আসিবে হাম ? 

শুনিয়াছি মখুরার রাজ কৃষ্ঃ । 



তক ক নপক স্ছি লিসি ই পি পি শা জা ভী 

বুন্দা। 

কঝ। 

ললিতা ৷ 

মাথুর 

সে রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ-_ 

আর কিলে! আসিবে ব্রজেতে ? 

(প্রবেশ পথে কৃষ্ণসহ বুন্দার প্রবেশ ) 

হের হে নিঠুর! 
ওই তব কমলিনী। 

বারিহীন সরোবরে-_ 

শুফ কমলিনী সম 

বিরহের প্রবল সম্তাপে 

সম্তাপিত কমলিনী ধুলায় পতিতা | 
সতাই নিষ্ঠুর আমি । 
চল বৃন্দে রাধার নিকটে, 

চরণে ধরিয়ে মাগিব মার্জন] । 

€ উহয়ের নিকটে গয়ন ) 

রাই! রাই! দেখ চেয়ে কে এসেছেন। 

রাধা । (দেখিয়া) বুন্দে! এলি ফিরে ? 
কই মোর কালাাদ কই? 

বৃন্দা। (দেখাইয়া ) এই ষে এনেছি ধ'রে! 

রাধা । কই ?ওই? 
নানা বৃন্দে! 
ও ত নয় আমাদের কালাচটাদ । 

ও ত হেরি মধুরার রাজ । 

আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র হ'লে, 

গীত ধড়া পরা 



৪৪ মাথুর 

শিরে শিখি পাখ। 

করে বাশী দেখিতে পাইতে । 

আমাদের কষ হ'লে 

রুণু কুণু সুপুরের ধ্বনি-_- 

এতক্ষণে শুনিতে পাইতে । 
কষ্চ। (ম্বগতঃ ) ধন্ত গোপী ! ধন্ত তোর । 

ব্রজের রাখাল বেশ বিনে 

নাহি চাও রাজ বেশ মোর ? 

আচ্ছা তাই হক তবে । 

€ সহসা রাখাল বেশ ধারণ ) 

( প্রকাশ্তটে ) কেমন। হয়েছে রাধে ! 

রাধ! । গান 

“শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া। 

চিরদিন পরে, পাইয়াছিলাম, 
আর না দিব ছাড়িয়া ॥ 

তোমায় আমায়, একই পরাণ, 
ভালে সে জানিয়ে আমি । 

হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া, 
কিরূপে আছিলা তুমি ॥ 

যে ছিল আমার, মরমের হুখ, 
সকল করিনু ভোগ । 

আর না করিব, জাখিক্স আড়, 
বহিব একই যোগ ॥ 



, মাথুর ৪৫ 
ষ্ঠ শি সিলিস্টিন সি সা সিটি উনি সত পলা সস তা সস লস সিপা্সিাি পাস সত জপ সক স্উি পি পিস এসি এল টি পাস সত 

থাইতে শুইতে, তিলেক পলকে, 
আর না যাইব ঘর। 

কলঞ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে, 
আর কি কাহারে ডর ॥৮' 

কষণ। আর লজ্জা দিও না| কিশোরী ! 
মধুর! রাজ কাজ তরে 
পারি নাই আসিতে এথানে । 

কিন্ত, প্রাণময়ি ! 

সদ প্রাণ ছিল তব পাশে। 

“বুন্দাবন পরিহরি-_ 

এক পদ্ও যাব না! কোথায়” 

এই সত্য বাক্য মোর, 

মিথ্যা করি নাই কতু। 

স্থল চক্ষে দেখনি আমারে, 

ছিন্ু কিন্তু চিন্ময় মুরতি ধরি, 
বুন্দাবনে সকলের কাছে। 

রাধা । | _ গান 

“বধু হে আর ন৷ ছাড়িয়ে দিব। 
এ বুক চিরিয়ে,, যেখানে পরাণ, 

সেখানে তোমারে ধোব ॥ 

ও টাদ বদন, সদা নিরখিব, 
সুখ না চাহিব আর। 



লি সিপটিন্।  £ 

বাধা । 

কত পি সদ সি পছ পর ৮ পি চ্ এ শিপ * কত ভি পা রি ঝি 

তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি, 

মাথুর 
শনি জাস্ট 

পুরিল মনের সাধ ॥ 
প্রেমডোর দিয়া, রাখিব বীধিয়া, 

ছখানী চরণার বিন্দ। 

পাঁজরে কাটিয়া! সিঁধ ॥ 

হিয়ার মাঝারে, সাধ ষে করি, 
রাখিতে নাহিক ঠাই। 

হারাইলে পুনঃ, অলস পরাণ, 
খু'জিয়া পাইতে নাই ॥” 

গান 
” তোম। ছাড়া রাই, কেহ মোর নাই, 

তুমি যে আমার সব। 
তোম! হার! হ'য়ে এ জীবন থাকিতে, 

যেন রহিগো হুইয়ে শব ॥ 

তোমারি চরণে, বাঁধা প্রাণ মন, 
রাধা! নাম সাধা বাশী। 

তুমি ষে আমার, জনমে মরমে, 
রয়েছ প্রেমের ফাঁসি ॥” 

গান 

. শ্ৰধু তোমার গরূবে, গরবিনী আমি, 
' জপঙী তোমার কপে। 



কৃষঃ। 

রাধা । 

মাথুর ৪৭ 
২৯ সপ সস বা শি সিসি ৬০ সিসি শি পি উপাসিপাসি এ ৬ িতী সি 

হেন মনে করি, ও দুটা চরণ, 

সদা লইয়া রাখি বুকে ॥ 

অন্যের আছে যে, অনেক জনা, 

আমার কেবল তুমি। 

পরাণ হইতে, শত শত গুণে, 

প্রিয়তম করি মানি ॥৮ 

কি কহিব প্রাণময়ি ! 

তুমি ষে আমার কি? 

তোমারি কারণে-_ 

'আমি বৃন্দাবনে জীবন সফল মানি। 

গান 

“ওহে নাথ কি দিব তোমারে । 

কি দিব-_কি দিব করি মনে করি আমি, 

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 

তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার । 

তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ॥ 

যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি। 

তোম! হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥” 

আহা! আহা ! 

হেন প্রেম আর কোথা আছে? 



৪ াধুর 
বিশটি 

গান 

রাধা! ।--তুয়া অনুরাগে হাম নিমখন হইলাম । 
কৃ ।-তুয়। অনুরাগে হাম গোলোক ছাঁড়িলাম ॥ 
(রাধা । তুয়। অনুরাগে হাম কাননে ধাই।? 
ক্ষ ।_ুয়া অনুরাগে হাম ধবলী টরাই ॥ 
রাধ।।- য়া! অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী । 
কৃষ্ণ ।-_তুয়া অনুরাগে হাম গীতান্বর ধারী ॥ 
রাধ। 1 _তুয়। অনুরাগে হাম হইনু কুলক্কিনী | 

_ স্কৃষণ ।__তুয়। অনুরাগে শন্দের বাধ! হৈনু আমি ॥ 
রাধা ।-_তুয়! অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি। 
কৃষণ।--তুয়! অনুরাগে মোর বীক। হইল আখি ৮ 
বুন্দা।' আর কেন? এস অনেক দিন পরে আবার তোমাদের 

যুগল মিলন দেখি। | 

( যুগলরূপ ধারণ ) 

অর্থীগণ। : . গান 

এবার বাজে মিলম বাশী। 
দীললাফাশে ভাসে যেন পূর্ণিমার শশী ॥ 

'. : :.*"নিবিল ছুখ সন্তাপ, 

ূ শেক ব্রিতাপ, 

| খের তরঙ্গ রাশি ॥ 

সমাক্ 





প্রসিদ্ধ থিয়েটার ও যাত্রার বই 
শ্মঘোরচন্ছ কাব্যতীর্থ 

শ্রীব্বন্দাবন-_ ১/* 
নতুদর নলিমাই- ই 
পবাবণ বধ ৭৯ 

গরাত্ুর-_ টেডি 

দাতভাকর্ণ_ ১২ 
পরশরাম- ১৭ 

বন্ল1- ॥ 
ও)জ।নেন্দ্র নাথ নন্দী 

জ্রীকষ্ঞড-_ ১1৮৩ 

ভ্রীসেরীন্দ্র মে'হন ০ট্টোপাধ্যায় 

ধল্মখল-_. ১৫০ 
স্পাপস্যুত্তি__ ১৪ 

শ্ীমতিল।ল ঘে'ব 

সীতার পাতাল ১৫ 
গ্পশ্পতি চট্রোপাধায় 

ভাপসক্ুমারী -_ ১।* 
হপব্বধ-- ১৯ 

বিদ্যান্স ন্দর _- ॥ 

গুকাঠিকচন্দ্র দাস 

কজগণ- ১ 

স্থরেন্দনাথ বন্দ্যোপ।ধ্য।য় 

পক্পঙজা। মে ৯ 

হিন্দুবীর-__ ১২. 
কুরুক্ষেত্র জী ক ষও-_১২ 
হমাগল পাহান-- ১২ 
আচতেলকজাও্ডার_- ১২ 

কলির সম্মুদ্র মস্ছন-_ ॥ 
অতুল।নন্দ রায় 

পাল্িপথ-- ১৯ 
'অবিনাশচন মুখোপাধ্যায়. 

০সঘনাদ বধ- ০ 
| ঝকমারি_ 1০৯ 
ও৪ঢলাট-পীঢ্লাটি-__ 1৮০ 

ছটাকি-- 1৮০ 

উাত্দ-্টাতদ-__ 1০ 

শিব চতুর্দন্পী- ** 

এঠিতশিট্যি ও ইন্দুভূযণ ভক্তিবিনোদ 

গঠন প্রণীত। ইহাতে সংসারে 

আতজ্ীয় ক্বজনের মধ্যে বস করিয়া কি রকমে সাধনর পথে অগ্রসর 

হইতে হয় তাহার সেজা উপায় লিখিত আছে। ইহার ভিতরে 
ধশ্দের অনেক নুতন তব সুন্দর ভাবে বণিত . আছে । প্রত্যেকের 

'শ্ৃহস্থের একখ'শি করিস এই গ্রন্থ রাখ! উচিত । মুল্য ॥৮/* আন! রী 

কইপ্রফুলকুমার ধরের--ক্ষুলভ কলিকাতা লাইভজরী 
১০৪, অপার, চিৎপুল্ল রোড, পোঃ বিন স্্রীট, কলিকাক্ষ। 



ন্বলভ কলিকাতা লাইচক্রী 

১৯৪ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাত৷ 





মান-ভর্জন 
( কৃষ্ণযাত্রা ) 

রচয়িতা £-- 

বৈষ্ণব প্রবর প্রবীন নাট্যকার 

শ্রজঘোরচক্দ্র কাবাতীথ 

মূল্য চারি আন! 



প্রকাশক__ 
্লীরবীত্দরনাথ ধর 

৪৪, নিমুগোম্বামীর লেন, কলিকাতা 

গ্রন্থকারের কয়েকখানি কৃষ্ণ যাত্রার উৎকৃষ্ট পুস্তক £ 

১। কলঙ্ক ভ্তন, ১। কালীয় দমন, ৩। মাথু, 
৪। নৌকাবিলাস, ৫ শ্রীগৌরাঙ্গ, 

৬। আব্রুচর সংবাদ, ৭। ননীচুরি, 
৮। প্রভাস মিলন, ৯। কুষ্ণকালী। 

প্রকাশক কর্তৃক প্রিণ্টার-_শ্রীবলাইচরণ ঘোষ 
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ভায়মগ্ড-প্রিন্টিং-হাউস 

৭৯, দুর্গাচরণ মিত্র স্রীট, কলিকাতা 



চরিত্র 

--পাত্র-- -পাত্রী-- 

স্রীক্চ, বলরাম, শ্রাদাম, রাধা, বৃন্দা, ললিতা, যশোদা, 

দাম, ক্মুবল, রাখালগণ বিশাখা, চিত্রলেখা, শ্যামা, 

ও গোপবালকগণ-_ ও গোপীগণ-- 



কতিপয় প্রসিদ্ধ নাটকাবলী 
শ্রামঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ 

১1 আীবন্নাবন-_ ১০ 
১। ন"'দের নিমাই-_ ১২. 

৪1 গয়াঙ্থর-- ১৬. 

৫1 দাতাকর্ণ-_ রি 
৬। পরশুরাম ১ 

৭1 বেকুলা- ০ 

প্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী 
৮1 শ্রীক-_ ১1০৩ 

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
৯। ধশ্মবল__ ১০ 
৯০ | শাপমুক্তি-_ ১০ 

শ্ীমন্তিন।ল ঘোঁষ 
১১। সীতাব পাতাল প্রবেশ ১॥. 

শ্রীপম্তপন্চি চট্টোপাধ্যায় 
১২। তাপসকুমারী-_ ১॥০ 
১৩। কংসবধ-- ১২ 

১৪ | বিছ্যান্ন্দর-_- ০ 

শ্রীকাপ্ঠিকচন্দ্র দাস 
১৫1 ক্ষব্রপণ--- ১২. 

প্রফুল্লকুমার ধর-_ন্থুলভ কলিকাত। লাইব্রেরী 
১০৪, অপার চিংপুর রোড, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 



স্বাস্মশভ্ডতভ্নি 

পে জরা 

চে এ টি ৭ টি 

প্রথম দৃশ্য 

€ গুহ ) 

বৃন্দা প্রভৃতি সখী সঙ্গে গীত কণ্েে প্রবেশ 

গান 

“সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম । 

কাণের ভিতর দিয়-_মরমে পশিল গো, 

বদন ছান্ডিতে নাহি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম অন্শ করেল গো, 

কেমনে পাইল সই তারে ॥ 

নাম পরতাপে যার, এ ছল করিল গো, 

যুবতী ধরন কৈছে রয়। 

পাসরিতে করি মনে পাসরা না ষায় গো, 

কি করিব কি হবে উপায় ॥” 



মান-ভঞ্জন ঃ 
পি স্তর ওটি জি রি টি টি ও এ সি সস এ শি হিতাটি টি বরই বর জপ শর্ত” জা বর টি বর্ম” টি ই এটি রস লা চি 

ৰা বনি রাষে। তোর কি হল? শ্াম নাম গুনেই পাগল 

হলি, তবুত চোঁখে এখনো দেখিস্ নি। 

রাধা। নারুন্দে! শুধু নাম শোনা নয়, তারে যে সেদিন যমূনার 

কলে স্বচক্ষে, দেখিছি । 

গান 

“সজনি কি হেরিনু যমুনার কৃলে। 
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন, 

ত্রিভঙ্ষ দাড়াঞ1 তরুমূলে ॥ 

গোকুল নগর মাঝে, আর কত রমণী আছে, 

তাহে কেন না পড়িল বাধ! । 

নিরমল কুল খানি, যতনে রেখে আমি, 
বাশী কেন বলে রাধ! রাধা ॥ 

মল্লিকা-চম্পক দামে,  চুড়ীর চালনী বামে। 
তাহে শোভে মধুরের পাখে। 

আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে নুন্দর সৌরভ পেয়ে, 
অলি উড়ি-পড়ে লাখে-লাখে 1” 

ললিতা । ( অজাস্তিতে ) দেখ বুন্দে' রাধার গতিক বড় ভাল ব'লে 

বোধ হ'চ্ছে না। 

গান 

“ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবারে, 

তিলে তিলে এসেযায়। 



মান-ভঞ্জন 
সি ১৩ সি বধির নিলি প্র “সন এপিএস পি সতাসমি প পসিএলি তা এটি | শি সি লিল সি পি উপ তি স চু স্কি *্* বানি কিছ 

মন উচাটন বিশ্বাস সঘন, 

কদম্ধ কাননে চায় ॥ 

রাই এমন কেন বা হ'ল। 
গুরু ছইজন, ভয় নাহি মন, 

কোথ1 বা! কি দেব পাইল ॥ 

সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, 
সংবরণ নাহি করে 

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি, 

ভূষণ খসায়ে পনে ॥ 
বয়সে কিশোরী, রাম্ার কুমারী, 

তাহে কুলবধূ বালা 

কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে, 

না বুনি তাহার ছল ॥৮* 

বিশাখা । তাই গা, রাধার "অন্তরে কি যেন ব্যথা জেগে উঠেছে। 

গান 

“রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা । 

বসিয়। বিরলে, থাকয়ে একলে 

না শুনে কাহার কথ। ॥ 

সদাই ধ্যানে, চাহে মেঘ পানে, 

ন1 চলে নয়নের তারা। 

বিরতি আহারে, রাগ বাপ পরে, 



মান-তপ্জীন 8 

যেমন যোগিনী পারা ॥ 

এলাইয়ে বেণী, ফুলের গাঁথনি, 

দেখায় খসায়ে চুলি। 

হনিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে, 

কি করে দু'হাত তুলি ॥” 

বন্দা। শোন রাই ।-- 

গান 

“না যাইও যমুনার জলে, তকয়া কদন্ব মূলে, 
চিকণ কাল! করিয়াছে হানা। 

নব জল ধর-রূপ, মুনির মন মোহে গো, 

তেঞ্িঃ জলে যেতে করি মানা ॥ 

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম! ভাতি,  বহিয়া মদন জিতি, 

চাদ জিতি মলয়জ ভালে। 

ভূবন বিজয়ী মালা, মেঘে সৌদামিনী কলা, 
শোভা করে শ্যাম চাদের গলে ॥ 

নয়ন-কটাক্ষ-ছাদে। : হিয়াব ভিতর হানে, 

আর তাহে মুরলীর তান। 

গুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরজ ন| ধরে প্রাণ, 
নিরখিলে হারাবি.পরাণ ॥” 

রাধা। বৃন্দ! বৃন্দ! যদি মেই অপরূপ-ূপ তুই একবার 

দেখ তিস ?- 



মান-তগ্গন 

গান 

খ্যামের বদনের ছটায় কিবা ছবি। 

কোটি মদন জন, জিনিয়া শ্যামের তন্ন 

উদ্ইছে যেন শশী রবি | 

সই, কিবা সে শ্যামের রূপ, 

নয়ান জড়ায় চেঞা।। 

হেন মনে লয়, (যদি) লোক-ভয় নয়, 

কোলে করি যেয়ে দেঞ। ॥ 

তরুণ মুরলী, করিল পাগলা, 

রহিতে নারিনু ঘবে। 

সবারে বলিয়া, বিদায় লইনু, 
কি করিবে দোসর পরে 

বৃন্দা। 'আচ্ছ। রাই । চল্ "| আদরা সং অধী মিলে যমুনার জল 

আনতে যাঁই | দেখি হোন সেই ইবনমো তন কেলে সপোন! কি করে ? 

অন্তান্য স্থীগণ। সেই ভাল বুন্দে। চন্যাই। 

( সকলের প্রস্থান 



দ্বিতীয় দৃশ্য 

( নন্দালয় ) 

বশোদা ও কৃঙ্ণ প্রবেশ করিলেন 

কষ্।। দে মা! "আমায় গোষ্ঠের বেশে সাজিয়ে দে। রাঁখলের! 

এখনি 'মাসবে। 

গান 

দে মা দে সাজিয়ে মোরে__ 

রাখালের বেশে । 

অলক। তিলক দিয়ে- চূড়া বেধে__ 

দেমা কেশে॥ 

বনমাল! দে মা গলে, 

গীতধড়া কটি তলে, 

করে তুলে দে মা বাশী-- 

বাজাই বাশী হেসে হেসে ॥ 

মুখে দেমা ক্ষীর ননী, 
থাবে তোর এই নীলমণি, 

আর বিলম্ব করিসনে মা-_ 

বেলা কয়ে যাবে শেষে ॥ 



৭ মান-ভ্জন 
সত ভি পিজি লতি খল অত সরি লী জি জার্সি আরতি জপ পরিনত আপা ৩ পি 

গীত কণ্টে ্রীদামাদি রাখালগণের প্রবেশ | 

গাঁন 

মায়--আয়--আায়--আয়রে ভাই-_ 

আয় আয় মোরা গোঠে যাই। 

উঠলো! পুবে ভানু, যেয়ে দেখ রে কানু 

এখনো কি তোর ঘুম ভাঙ্গে নাই ॥ 
না হেরিয়ে তোরে ধবলী শ্যামলী, 

হান্বা হাম্বা রবে ডাকে বন মালী, 

তুই ত্রিভঙ্গ হইয়ে-_নাচিয়ে নাচিয়ে__ 

বেনু বাজাইয়ে চলরে কানাই ॥ 

কৃষ্ণ। এই যে ভাই! "আমি ঘুম থেকে উঠে দী/ডিয়ে আছি। মা 

কেন যেন আঁ সাজিয়ে দিচ্ছেন। দেখ । 

যশে! | যাঁও বাবা। চ্যোমবা। আজ গোপাল আমার গোষ্ে যাবে না। 

গান 

যারে তোরা সবে গোপাল আমার-_ 

আজ গোঠে যাবে না। 
প্রখর রবির কিরণ সম্তাপ-_. 

ও কোমল অঙ্গে সবেনা-সবেনা ॥ 



মান-ভঞ্জন 

নিতি নিতি গোপাল যায় দূর বনে, 
ধৈরজ ধরিতে নারি প্রাণ মনে, 

পথ পানে চাই পথ পানে ধাই 
তবু নাহি আসে, মরিবে হতাশে, 

গোপালে অদেখ। হয়ে 

প্রাণ মোর বাচেনা বাচেনা ॥ 

রাখালগণ। 

গন 

ওম] নন্দরাণী তোর নীলমণিরে-__ 

গোঠে নিতে মোরা এসেছি। 
মোদের প্রাণ মন সত্ব ধন 

সবই ওরে দিয়েছি । 

গোঠে খিদে পেলে 

দিব বন ফল তুলে, 

রবির তাপে তাপলে কায়া-- 
ওরে গাছের ছায়ায় রেখেছি 

সাজে কানাই রাখাল রাজ, 

আমরা যত সাঙ্জি প্রজা, . 
মোদের কানাই বিনে আর কিছু নাই-_ 

প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি ॥ 



৪১ মাণ-ভঙ্জন 

বল। মাগো! তোর কীনাইয়ের জন্ধ কোন চি! নাই। আমি 

কানাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সময়েই থাকি | তুই কোন চিন্তা না ক'রে 

কানাষঈটকে গোষ্টের বেশ পরিয়ে দে। 

যশে। | “ বলাইরে । "মাগি জানি হ্হোরা আমার গোপালকে কান 

ভাল ভামিন্। কিন্ত মামি যে ওকে চোঁথের মাডালে রেখে ঘবে তিষটঠে 
পারিনে বাব! । 

কষ! মাগো আজকে আগার ছেটে দে, আজ আমরা গোঠে গিষ্বে' 

একট! মক্জার গেল! থেলুবো। আমি ন। গেলে রাখালের ভারি পু: 

পাবেযষেমা' 

রাখালগণ। 

গান 

তবে যারে য়ারে বলাই-- 

গোঠে নে'ষা আমার নীল মণিরে। 
আমি তোরই হাতে সপে দিলাম-__ 

আমার পড় সাধের নয়নমণি রে ॥ 

দেখিস দেখিস রে- আমার অন্ধের মাণিক নয়ন তারায় 

আমার সবে ধন এ- নীলমণি রে 

যেন খিদেয় কারত হয়না গোপাল 

যেন রবির তাপ লাগেনা গায়ে । 

ও যে কোমল অঙ্গ যে ননী মাথানে গড়। অঙ্গ 

সইতে নারে কোমল অঙ্গে সইতে নারে। 



মান-ভগ্ন ১৩ 
শি শ্রি লী | টিপি আলী উপন্িি সপিও। পিতা ও খিটি জী তি শর্স্থিতি উরস 

আমি রইলাম ঘরে ওরে বলাই-- 

যেন মনিহারা ফণী রে॥ 

( গোপালকে গোষ্ঠের বেশে সাজাইয়। দিলেন-- শেষে সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্থয 
( কুঞ্জবন ) 

বৃন্দাসহ শ্রীরাধার প্রবেশ 

বুন্দা। দেখ. কিশোরি । আজ ন্তোর কুগ্জে নিকুগ্রবিচারী নিশ্চয়ই 

আসবে। দেখছিস্ ন।? চারদিক থেকে কেমন পাখীর! গান ধগরছে। 

অলিকুল গুণ গুণ রবে কুঞ্জবন মুখরিত ক'রে তুলেছে । 

রাধা ! 

শান 

“পিরীতি মুখের সাগর দেখিয়া 

নাহিতে নামিলাম তায়। 

নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়! চাহিলে 

লাগিল দুখের তায় ॥ 



১১ মান-ভঞ্জন 
শে পাটি লিপ সিটি ছল এ শান পিএ পাস্ছি পিলিস্টি সি বিন পে পিল 5 পক পর চি পি চু বি 

কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর 

নিরমল তার জল। 

দুখের মকর ফিরে নিরস্তর, 

প্রাণ করে টলমল ॥ 

গুরুজন জ্বালা জলের শিহলা 

পড়সী জিয়ল মাছে। 

কলঙ্ক পানায়। সদা লাগে গায়, 

ছাকিয়া খাইল যদদি। 

অন্তর বাহিরে, কুটু কুট করে, 

ত্খে তুখ দিল বিধি 1 

বৃন্দা। পিরীত যদি এমন পাবা? "ভবে সাধ কারে ক'বতে গেছিলি 

কেন লা? 

রাধা । 

গান 

“সই, পিরীতি আখর তিন। 

জনম অবধি, ভাবি নিরবধি, 

না জানিয়ে রাতি দিন ॥ 

পিরীতি-পিরীতি, সব জন! কহে, 

পিরীতি কেমন রীতি। 

রসের ন্বদপ, পিরীতি মূরতি, 
কেবা করে পরতীত ॥ 



মান-ভঞ্জন ১২ 

পিরীতি-মস্তুর, জপে যেই জন, 

নাহিক তাহার মূল। 

বধুয়া পিরীতি, আপনা বেঁচিয়া, 

নিহিদিন্থ জাতি কূল। 

সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল, 

সে গুণে বাহিল হিয়া । 

সে সব চরিতে, ডুবেধে চিত, 

নিবারিব কিবা দিয় ॥৮ 

রাধা । আব? শোন বুন্দে। 

গান 

"পিরীত বলিয়া, এ তিন আখর, 

মসিরজিল কোন্ ধাতা। 

অবধি জানিতে, ুধাই কাহাতে। 

ঘৃচাই মনের বাথা ॥ 

পিবীতি মূরতি, পিরীতি রতন, 

যার চিতে উপজিলা। 

সে ধনী কতেক, জনমে জনমে 

যজ্ঞ করিয়া ছিল! 

সই পিরীতি না জানে যারা । 

এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে 

কি সখ জানয়ে তারা ॥ 



১৩ মান-ভঞ্জন 

যেজন বিনে, না রহে পরাণে 

সে ষে হইল কুলনাশী। 

তবে কেন তারে,  কলঙ্কিনী বলে, 

অবোধ গোকুলবাসী | 

বন্দা। তবে আর দ্ঃখ কি হোব? পিরীন্তির বীতিষ যখন এই, 
খন, পিরীতি করতে গেলে  ছুঃখ পেতেই হবে । 

রাধা। তা সত্যি বন্দে! কিন্তু সে পিরীতির দ্ুংখ কিরূপ জ্জানিস্? 
ক্ষণস্থায়ী, এই মান, এই "সভিমান, 'এঈ বিরহ আবার এই নিলন, সে 
যেন অম মধুর বস। কিন্ত, "মামার ভাগো বে দবঈ বিপদীদত। 

শোন্ বলি। 

গান 

পলুখের লাগিয়া. পিরীতি কবিন্, 
শ্যাম বধুয়ার সনে। 

পরিনামে এত, দুখ হবে ব'লে, 

কোন্ অভাগিনী জানে ॥ 

সই পিরীতি বিষম জানি। 

এত স্থখে এত  ছৃখহবে ঝলে, 

স্বপনে নাঠিক জানি ॥ 

কে হেন কালিয়া, নিঠর হইল, 

কি শেল লাগিল যেন। 



রাধ!। 

মান-ভঙ্জন ১৪ 

দরশন আসে, ষে জন ফিরয়ে, 

সে এত নিঠর কেন ৮ 

কান্তর পিরীন্তি কিরূপ জানিস্? 

গান 

“কান্থুর পিরীতি, চন্দনের রীতি, 

ঘষিতে লৌরভ ময়। 
ঘষিয়৷ আনিয়া, হিয়ায় লইতে, 

দহন দ্বিগুণ হয় 1 

সই, কেবলে পিরীতি হারা। 

সোণায় জড়িয়া,) হিয়ায় করিতে, 

ছুখ উপজিলা কিরা ॥ 

পরশ পাথর, বড়ই শীত্তুল, 

কহয়ে সকল লোকে । 

মুগ্চি অভাগিনী, লাগিল আগুন, 

পাইন এতেক ছুখে ॥ 

সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি, 

এমত ন! হয় কারে। 

এ পাড়া পড়মী, ডাকিনী সদ্শী, 

এমত না খায় তারে 

গৃহের গৃহিনী, আর ননদিনী, 



১৫ মান ভঞ্জন 
এপ 2 জি জা শি কস্ট তী ভাসি তর একি | অলি 

শি একি তি শি সজল পি কী পাটি এপিশি খ্তি পসি শি ১৬ ও তস্য তি ০৯ 

বলরে বচনে যত 1 

কহিলে কি যায়, কি করি উপায়, 

পরাণে সহিবে কত। 

বৃদ্দা। কমলিনি! তোঁর কোমল অঙ্গে এত াঁপ কি সহা পায়? 

"মাহ! ! কি হ'য়ে গেছিস্ বল্ত দেখি ? 

রাধা। বুন্দে। আমি যে বহু সাপ ক'বে কালাব সঙ্গে পিরীতি ক'বে 

ছিলাম ! 

গান 

“বিবিধ কুন্থমত  যতানে আনিয়া 

গাঁথিম্থু পিরীতি মালা। 

শীতল নহিল, পরিমল গেল, 

জ্বালাতে জ্বলিল গল ॥ 

সই, মালী কেন হেন হৈল। 

মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া, 

হিয়ার মাঝারে দিল ॥ 

জ্বালায় বলিয়া, উঠিল যে হিয়া, 

আপাদ মস্তক চুল। 

না গুনি না দেখি কি করিব সখী, 

আগুন হইল ফুল। 

ফুলের উপর, চন্দন লাগল, 



মান-ভগ্জন ১৬ 
আআ আগা ক সি ক সী জিপি সত শাস্পিী পার্িপসি আপি পল পা শি কি 

যোগ হইল ভাল। 

দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া, 

পাঁজর ধ্বসিয়া গেল 1” 

বাধ । বুন্দে। আমার পোড়। কপালের দোষ না! হ'লে এমন ধার। 

হয়? 

গান 

“কৃথের লাগিয়ে, এ ঘর বাধিন্থ, 
আগুনে পুড়িয়া গেল। 

অমিয় সাগরে, সিনান করিতে, 
সকলি গরল ভেল। 

সখি! কি মোর কপালে খেলি। 

শীতল বলিয়ে, ওটাদ সেবিনু, 
ভানুর কিরণ দেখি | 

উচল বলিয়ে, অচল চড়িনু, 
পড়িনু অগাধ জলে। 

লছমী চাতিতে, দারিদ্র বেরিল, 
মাণিক হারানু হেলে ॥ 

নগর বসালাম, সাগর বাধিলাম, 
মাণিক পাবার আশে, 

সাগর শুকাল॥ মাণিক লুকাল, 
অভাগীর করম দোষে 1” 



৯৭ 

বাধা । 

লী পি পি 

মান-ভগ্জন 

গান 
গুন কমলিনী, চল কুল রাখি, 

আর না করিও নাম। 

সে যে কালিয়া মূর্তি, কালিয়৷ প্রকৃতি, 
কাল! খল নাম শ্যাম ॥ 

জনক জননী, তাজিয়ে আপনি, 

অনোর হইয়া মজে । 

রাম অবতারে, জানকী সীতাবে, 

বিনি অপরাণে ভাজে ॥ 

উহার চবিত, আভরয়ে বিদিত, 

বালী বধিলার কালে। 

বলিকে ছলিয়া, পা'তালে লইল, 

কি দেোষ উভান পেলে ॥ 

উহার রচিত, 'আছয়ে বিদিত, 

হাপয় পাষাণ ময। 

উহার পবণে, যেমত বাবণে, 

যেই সে শরণ লয় ॥ 

সবই বুঝি, তবু যে ভুলতে পারিনে বুন্দে। 

গান 

কেমনে ভুলিব তাবে-- 

আমি ভুলিতে না! পারি সথি। 
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সেই কালরপ অপরূপ-_ 

আমার মজেছে সেইরূপে আখি ॥ 

ভূলিব ভাবিলে সই রে, 

( অম্নি) ভোলার কথা ভুলে যাই রে, 

'ভেবে কুল আর নাঠি পাই রে 
ভাসি আখি নীরে; 

সেই কৃষ্খনাম অবিরাম করে গামাব_- 

পাণ-পাখা ॥ 

যে দিকে ফিরাই আখি, 

কালরূপ সেই দিকে দেখি, 
নয়ন মুদিলে সখি__ 

কালরূপ নিরখি ; 

( আমার) অস্ত্রে বাহিে পাল 

বল্ গোবুন্দে করি বাকি 
ন্দা। বুঝেছি, তৃমি 'একেবাবেই মরে এখন বি কারচ্তে ভবে 

বল, যাব একবার মেহ চ্হোমার মনোচোরার কাছে 2 কই কথা বলছে 

নাযে? "বে “মৌনং সম্মতি লঙ্গণং আচ্ছা চন্লাম আমি, তুমি এখন 

ঘবে যাণ। 

( প্রস্থান ) 



টি 

রাধা । 
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গান 

“শিশুকাল হইতে, শ্রবণে গুনিনু, 

সহজে পিরীতি কথা। 

সেই হইতে মোর, তনু জর জর, 

ভাবিতে অন্তর বাথা ॥ 

দৈবের ঘটিতে,  বঁধুর সহিতে, 

মিলন হইবে যবে। 

মানজভিমান,। বোদব বিধান, 

ধৈনজ ভাঙ্জিবে তবে ॥ 

জাতিকুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি, 

ছাড়িনু পতির আশ। 

ধরম করম,  সরম ভরম, 

সকলি করিনু নাশ ॥ 

কুল কলক্কিনী, বলে দেয় গালি, 
গুরু পরিজন মেলি, 

কাতর হইয়ে। আদর করিয়ে, 
লইনু কলাহ্কর ডালি ॥ 

( প্রস্কান ) 



চতুথ দৃশ্য 

(যমুনার তীর ) 

কৃষ্ণ মহ রাখালগণের প্রবেশ 

ভ্রীদাম। সথা। সথা। 'আজ তোর মুখখানী মলিন দেখছি কেন? 

কি চ'য়েছে "ভাই । 

গান 

তাই বল্ দেখি ভাই-_ 

কেন তুই এমন হলি। 
বল, কি ছু'খে ভাই ! কাদিস্ রে কানাই_- 

বল কি ব্যথা আজ মনে পেলি॥ 

কি কষ্ট হয়েছে কৃষ্ণ বল ম্পষ্টভাষে, 

কেন তোর আখি জলে ধরাতল ভাসে, 

দেখে তোর মুখ, পাইরে মনে ছুখ, 

কেন কার তন আজ উতরলি ॥ 

গান 

কোথা রাধে আমার প্রেমময়ী রাধে। 

তারই তারে আঙ্গি ভাই রে-- 
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প্রাণ মোর কাদে ॥ 

সেষঘে আমারে না তেরে 
চারিদিকে আধাব দেখে, 

কষ কৃষ্ণ বলে পড়ে ভূমিতলে, 
ধারা যে নহিছে চ1খ, 

আমি বিনে ভার কেহ নাহি আর-- 

তাবে ফেলেছি প্রণয় ফাদে ॥ 

শিদাম। ভাঈ বাখাগ সব। কান আজ বলেকিত ? আমাদের 

সঙ্গে সখ্য ছেছে, শেষে _গোপীব পরনে পলো £ 

সুদান | সেত অনেক দিনই পাছেক্ছে। শির আর বি আমাদের 

উপর টান আছে ? 
স্রবল। দেখতে পাওনা, আমাদের সঙ্গে থাকে পাকে আব কোথাষ 

যেন উধা৭ হ'য়ে গ'লে যায়। 

রু। না ভাই রাখল সব! "আনি ছে!দেব মধ্য-ছেবে যে বাদ! 
বর়েছি। বাধ গোপীনাও আমাকে প্রেমাডোবে'বেবে ফেলেছে । 

শ্রীদাদ। এখন দু নৌকায় পা দিয়েছিন্, শেষে দারা যাবার চেষ্টা! 

রুষঃ | 

গন 

আমি কি শেষে মারা যাব রে। 

এই ছুই নৌকায় প1 দিয়েছি ব'লে__ 

ওকুল একুল দুকৃূল থোয়াব রে ॥ 

বল্ কি করি উপায়, 
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ঠেকিলাম এ কি বিষম দায়, 

কি করি কি করি, বুঝতে না গারি, 
কোথা গেলে শামার বাই পাব রে ॥ 

(বেগে প্রস্থান ) 
বাখালগণ। ঠায়। হার? কি হানা? কি ভাল, কানাই কি 

সর্চি সাঃ পাগুল হাল? চল চল ছটে যাই। 
( সকলের প্রস্থান) 

পঞস দৃশ্য 

€ বমুনাণ ঠীর ) 

বৃন্দাসহ রাধার প্রবেশ 
রাধ। 

গন 

কই সই কই শ্ঠাম্ঠাদ কই। 

চুড়াটা হেলায়ে নাচিয়ে নাচিয়ে-_ 

আসে বুঝি কানু অই ॥ 

বন্দ! 

কই তোর শ্যাম্াদ? 

সে ত আসে নাই, 
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মিছে মিছি কেন তবে 

পাগল হস্ রাই ॥ 
রাঁধা। 

আন পাগল হবো শ্যানেব লাগিয়ে, 

পাগল হইলে কি কালা পাওয়া যায় 

মামি পাগল হইব, 

যেথা সেথা যাব 

গাইব কানুন গান, 

আমি হৃদয় বীণায় 

বাজাব যতনে, 

উঠাব কুনুর তান, 

আমার কানু সে জীবন, 

কানু সে পরম, 

প্রেমের পুতুলা কানন, 

এ বাধা নাম সাধা শুন সহচনি-_ 

বাজিছে মোহন বেনু । 

গীত কে কৃষ্ণের প্রবেশ 

গান 

বাজরে বাজরে রাধা নামের সাধা বাশী। 

আমি নিতুই নিতুই এই বাশীত বাজাই আসি । 
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আমার মোহন বেন্ত__ 

জানে শ। তআন বুলি, 

তাই দিবানিশি বাধ! বলে বাজে--- 

আমার মোহন মুবলী, 

আমি রাধা নাম বাজাও ব্ড ভালবাসি ॥ 

এন্[1। শ্রমতি। প্ুনঠিন 2 একি পদে? 
রাঘ। পারদ্থটা ছিশেনস পর না 

বশ) | বাশ গো োমাকে রাখালের হশ দেখাচ্ছে হেচাদার 

নামটা কি বাবে 5 

ফ্$। আমাল নাম বহি গথা কটা বহাকে 2 ভোমব! দেখছি 

কুলের পুন 1 ্োমবা এখানে এসেছ কেন 2 আগ সেহ কথাগি 

আমায় ধা দেখি। 

খপ আমর! এক! োবেব সণ কারে বেডাচ্ছি। 

কুধ1 দর? দিনের বেশাষ ছেবের স্জীন 1 সে আবার কি 

রকম ? 

বন্দা। হা, চোরট। বড পেয়ান।, চাই পিনেব বেলা বান্তির বেলা 
বলে এর কছে কিছু নাউ, ফাঁক গেয়েছে কি নিরেছে। 

কষঃ। তাই নাকি? আমারও একট। জিনিষ চুপি গিয়েছে, কিছ্ধ 

সে চোৰ পুরুষ নয় নারী, তাই কিছু ধ'লছ্তে পাবছিনে। 

বৃন্দ । আমরা একবার ধরদ্ধে পেলে, তাঁকে চিরবন্দী ক'রে রেখে 

দিতাম। 

কচ । তোমাদের কি মাল চুরি গিরেছে? 
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বুন্না। এই আমাদের র।জকুম[রী শ্রীরাধার একটা লাখ টাকাব মাল 

7 গেছে । 

রষ।। বটে? এত দামী? সে লীলটাব নান্টা শুনতে পাই বি? 

রন্দা। কেন পাবেন! ॥ সেটা ভচ্ছে প্রাণ । বুকের মধো বাবে 

পুকিরে রেখে ছিল । 

কষ | 3:,ভবে হ আমার ৪ সক্ষে মিণে মিলে থচ্ছে।  মাদাব2 

5 পপ্রাণস্টী খোয়। গেছে। 

বন্দা। তুমি হবে কেমন ধাবা পকষ ৮ যে মানা শাবাঠে নে 

ঠোমাব প্রণ চরি কবে? 

বধ | সেকি সাপধাবণ নারা মনে কবে? 

গান 

ওগো! সেত নয় সামান্য নারী । 

লেযে অসামানা মান গণা-- 

এক মুখে তাব গুণ বগ্নিতে নারি 
সেযেরাজার বিয়ারী 

পরিধানে নীলাম্বরী, 
সে নিতে আসে কতু যমুনাতে বারি ॥ 

তারে নারে নিবারিতৈ-_ 

শাশুড়ী নদদী। 

সে নয়কো৷ তাদের কোনও দরদী, 
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সে যে স্বাধীন! প্রকৃতি তাইত সম্প্রতি-- 

নারী হ”য়ে করে পন-পুরুষের প্রাণ-মন চুরি ॥ 
পন! । | বুঝেছি । ত্যোমাকে চিনে ও টি । এখন এক কাজ কর। 

'মনাদের শ্রাদন্টির নিমন্ত্রণ রইপ-আজ নিশিতে কুঞ্জে গিয়ে নিমন্তণ 

রক্ষ! করবে । এখন সন্ধো হ'য়ে এল । 'আমর। যাই । 

কধ। | বেশ যথা সময়ে নিমঙ্কণ রক্ষা ক'রবে।। 
( সকলের প্রস্থান ) 

বষ্ট দুস্থ 

( চন্দ্রাবলীর কুগ্গ ) 

সখীগণ সহ চন্দ্রাবপী আসীনা 

চন্দা। দেখ সখীর! ! আজ কানাই যখন মআাস্বে, ছখন এমন 

ক'রতে হবে, যে, যাতে আর সারারাত এখান থেকে ন! যেতে পারে। 

'মলথী। ঠিক বলেছ ভাই চন্দ্রাবলি  তোঁমারটী যেমন শঠের 

চডামণি, তেমনি নাকাল ক'রত্তে না পারলে যেন মনের আপশোস্ 

মেটে না। | 
ঝ্ীকৃষ্ণের প্রবেশ 

২য় সখী । এইযে, মেঘ নাচাইতেই জল। চন্ত্রাবলি! এই হে 

তৌমার নাগর এসে হাজির । 
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গান 

“এই পথে নিতি কর যাতায়াত, 

নৃপুরের ধ্বনি শুনি । 
রাধা সঙ্গে বাস, আমাদের নৈরাশ, 

আসি বঞ্চি একাকিনী ॥ 

” বঁধু হে ছাড়িয়ে নাঠিক দিব । 

হিয়ার মাঝাকে, রাখব তোমারে, 
সদাই দেখিতে পাব ॥ 

শুন সব্বীগণ, ধরিয়া বসন, 
লয়ে চল নিকেতনে । 

আজিকার নিশি, রাধিকা রূপসী, 

বঞ্ুক নাগর বেনি ॥” 

কষ । 
গান 

“চক্দাবলী, আজি ছাড়ি দেহ মোরে ।” 

শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে, 

এই নিবেদন তোরে ॥ 

কাল আসি হাম্ প্ুরাইব কাম, 

ইথে নাহি কর রোব । 

চক্দ্রাবলী নাথ, : ভুবনে বিদিত, 

জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥ 
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তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, 

বিবাদে কি ফল আছে। 

লোক জানাজানি, কেন কর ধনি, 

পিরীত ভাঙ্গিবে পাছে 1” 

চন্ত্রা। 

গান 

“কে বলে আমার, তুমি সে রাধার, 

তাহার খের ছৃখী। 

করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি, 

রাধারে করিতে সুখী | 

বধু হে, তুমি ত রাধার নাথ। 

তব ভারি ভুরি, ভাঙিব মুরারি, 

রাখিব আপন সাথে ॥* 

( কৃষ্ণকে ধরিয়! লইয়। সকলের প্রস্থান ) 



সপ্তম দৃশ্ত 

€ রাধা কুপ্ ) 

বিরহিনী শ্রীরাধা ও সথীগণ আসীন । 

রাঁধা। সখি! তোদের কথা শুনে কুঞ্জ সাজিয়ে সারারাত ঝঃসে, 

রইলাম, কিন্তু কালা ত এলো না? 

ললিতা । নিশ্চয়ই সে পথে আস্তে আস্তে চন্দাবলীর ভাতে 

পড়ে গেছে। 

বিশাখা। এঁষে লে৷ এঁধে, ঘুম জড়ান চোখে ঢুলতে ঢুলন্তে নটবর 

এসে প্রভাতে হাজির । 

চক্ষু মার্জন' করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রবেশ । 

রন্দা। কাছে গিয়া। 
গন 

“ভাল চৈল আরে বধু আসিল! সকালে। 
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 

বধু তোমায় বলিহারি যাই । 

ফিরিয়া দাড়াও তোমার চাদমুখ চাই। 
আই আই প'ড়েছে রূপে কাজরের শোভ]। 

ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনি মনোলোভ। ॥ 

খর নথ-দংশনে অঙ্গ জর জর। 



মান-ভগ্ভান - ৩০ 
ক তি সত তশ্ছি 2 তি টি এ জি শত লি টি অপিলসসি পি 5 লািরশিস পাটি সারি পলা লাল তানি 

ভাল সে কলঙ্ক দাগ হিয়ার উপর । 

নীল পাটের শাটী কোচার বলনী। 

রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিল। রজনী 1% 

ললিত। । 

গান 

“ছু ওনা ছু €না বধু এখানে থাক। 

মুকুর লইয়৷ চাদ মুখখানী দেখ ॥ 
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে, 

কালোর উপরে কাণ। 

প্রভাতে উঠিয়া) ওমুখ দেখিলাম, 
দিন যাবে আজ ভাল ॥ 

অধরের তান্বল, বয়ানে লেগেছে, 

ঘুমে ঢুলু ঢুলু আখি। ্ 
আম! পানে চাও, ফিরিয়া দাড়াও, 

নয়ন ভরিয়ে দেখি ॥ 

চাচর কেশের,। চিকণ চূড়া, 

সে কেন বুকের মাঝে। 

সিন্দুরের দাগ, আছে সর্ব গায়, 

মোরা হ'লে মরি লাজে। 

নীল কমল, ঝমরু হইয়াছে, 

মলিন হইয়াছে দেহ। 



১৩ মান-ভগ্জন 
টিপার 

কোন্ রসবতী, পেয়ে রসবতী, 
টা 

নিঙড়ে ল'য়েছে সেহ ॥৮ 

বিশাখা । 

গান 

«হেদেহে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাস। 

বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস 

- বুক মাঝে দেখি তব কক্কণের দাগ । 

কোন্ কলাবতা আজি পেয়েছিল লাগ ॥ 

নখ পদ বিরাঞজজিত রুধিরে পুরিত। 

আহ। মরি কিবা শোভা করিল ভূষিত ॥ 
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল । 

সে ধনী বিহনে তোমার আখি ছল ছল ॥”* 
চিত্রলেখ]। 

গন 

“বধু কলা রসের কথা শুনি । 

কেমনে কামিনী সঙ্গে রঙ্গে 

যাপিল। ফামিনী, 

কত ম্থখে পোহালে রজনা ॥ 

নীল নলিনী 'আভা, 

কে নিল অঙ্গের শোভা, 

কাজরে মলিন অঙ্গবানী। 



মান-ভঞ্জন ৩২ 
গা পাম্পি ভরি তি পাতি আপী পা সপ হা শি আপি এ জা মাসি ও শিসদিরি ও সিসি পিউ সিলি  তন্ছিলী তি 

চিকণ চূড়ায় চাঁদ, 

কে নিল বরিহা ফাদ, 
আজি কেন গীঠে দোলে বেণী | 

ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু, 

পাঁষাণে নিশান তার সখী ॥ 

রক্ত উৎপল ফুলে, হৈছে ভ্রমর বুলে, 
এছল ফিরয়ে ছুন জীখি 1” 

ছি পভ এ ৯৮ সি এ 

শ্যামা। 

গাম 

“এস এস বধুঃ। করুণার সিন্ধু, 
রজনী গোঙালে ডালে। 

রমিকা রমনী, পেয়ে গুণ মণি, 

ভাল ত ম্ুখেতে ছিলে ॥” 

নয়ানে কাজর, কপালে সিন্দুর, 
ক্ষত বিক্ষত হে হিয়। 

আখি ঢর উর, পরি নীলাম্বরঃ. 

হরি এলে পর সাজিয়া ॥ 

ধিক ধিক্ নারী, পর আশা ধারী, 
কি বলিব বিধি তোর। 

এমন কপট, ধুষ্ট লম্পট শঠ, 

হাতেতে সোপিলি মেয়ে ॥ 



৩৩ 

বাধ! । 

মান-ভঞ্জন 

কাদিয়া বামিনী, পোহালাম আমি, 
তুমি ত ন্ুখেতে ছিলে । ৃ 

রতি চিহু সই, লইয়া মাধব, | 

প্রভাতে দেখাতে এলে ॥ 

এই মিনতি রাখ, এখীনে থাক, 

আঙ্গিনাতে না আইস । 

ছু'ইলে তোমারে, ধরমে আমারে, 

নাহি করিবে পরশ ॥ 

গান 

“আহা আহা বধু তোমার শুকায়েছে মুখ । 

কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি ছখ ॥ 

কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি। 
কে করিল হেন কাজ কেমনে গোৌয়ারী ॥ 

দারুণ নখের ঘ! হিয়াতে বিরাজে । 

রক্তোৎপজল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে ॥ 

কেমন পাষানী যার দেখি হেন রীতি 

কে কোথা শিখাল তারে এহেন পিরীতি ॥ 

ছল ছল আখি দেখি মনে বাথ! পাই । 
কাছে বস আচলে মুখখানী মুছাই ॥” 



মান-ভঞ্জন ৩৪ 

কৃষঃ । 

গান 

“গুন গুন শ্থববদনি আমার যে রীত। 

কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত ॥ 

তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি। 
এতেক না কহ ধনী অসম্ভব বাণী ॥ 

সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই ম্বুখ।' 

অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ ॥ 

মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি । 

জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী ॥ - 

পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে ফেলে । 

তাহার এ মত বাদ হইবে তখনে ॥” 

বাধা। 

গান 

“ভাল ভাল, কালিয়া নাগর, 

শুনালে মরম কথা । 

পরেদ রমনী, মজালে যখন, 

ধরম আছিল কোথা ॥ 

চোরের মুখেতে,  ধরম কাহিনী, 
শুনিয়া পায় ষে হাসি। 



পক 

৩৫ মান*ভঞ্জন 
রং ৬ তি তিল অর এ এলি পিক পিসির হলি বসন ্স্্স্ব্সাটি রান ভাত টি পি উস 

পাপের নিশনে, তোমার যতেক, 

জানয়ে বয়জবাসী | 

চলিবার তরে, দেও উপদেশ, 

পাথর চাপিয়ে পীঠে। 

বুকেতে মারিয়া, চাবুকের ঘা, 

তাহাতে ন্ুনের ছিটে | 

আর না দেখিবং ও কাল মুখ, 
ওখানে রহিলে কেনে। 

যাও চলি যথা, মনের মানুষ, 

যেখানে মন যে টানে |” 

কষ । 

গান 

“না কর না কর ধনি এত অপমান । 

তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন্ ॥ 

বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে । 

তোম! বিশু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥ 

ফাগু বিন্দু দেখিয়! সিন্দূর বিন্দু কহ। 
কণ্টকে কষ্কণ দাগ মিছাই ভাবছ ॥* 

প্রস্থান ) 



মান-ভগ্জন ৩৬ 

ললিতা । ( উদ্দেশে ) 

গান 

“গুন গুন ওহে রসিকরাজ। 

এই কি তোমার উচিত কাজ । 

উচিত কহিতে কাহার ডর। 

কিবা! সে আপন কিবা সে পর ॥ 

শিশুকাল হইতে স্বভাব চুরি। 

সে কি পারে রইতে ধেধ্ ধরি ॥ 

এক ঘরে যদি না পোষে তায়। 

সোনা লোহ] তাম! পিতল কি বাছে। 

চোরের কি কখন নিবত্তি আছে 1” 

রাধ|। ( কুঁঞ্ চলিয়। গেলে সথেদে ) সত্যই যে কালা চলে গেল 

সখি। ভাঁয়! হায় আমি কি করলাম? এমন হতে পাওয়া সোনা 

ছুঁড়ে ফেলে দিলাম? 

গান 

“আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিমু, 
কাহে করিম হেন মান। 

শ্যাম লুনাগরত নটবর শেখর, 

কান্টা সখি করল পয়াণ ॥ 



মান-ভঞ্জন 

তপ বরত কত, করি দিন যামিনী, 

যে কান্থু কো নাহি পায়। 

হেন অমুলা ধন,  মঝু পদে গড়ায়ল, 

কোপে মুঞ্জি ঠেলিনু পায় ॥ 

আরে সই কি হবে উপায়। 

কহিতে বিদরে হিয়া) 

ছাঁড়িন্ু সে হেন পিয়া 

অতি ছার মানে দায় | 

জনম অবধি মোর, এ তেল রহিবে বুকে, 

এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া 1” 

গান 

“গন লো রাজার বি । 

লোকে না বলিবে কি 

মিছই কববি মান। 

তো বিন্ু জাগল কান ॥ 

আনত সঙ্কেত করি। 

তাহা জাগাইল হরি ॥% 

( সকলে প্রস্থান করিল ) 



অউ্রম দৃষ্ত 

( নন্দালয় ) 

যশোদার প্রবেশ 

যশে|। কই? এখনে! ত গোপাল গোঠে থেকে এলো না। সন্ধা 
ষেভ'য়ে এলো। আমি নিতি নিত্ি আর এমন ক'রে পারিনে। কাল 
'আরকিছুতেউ গোষ্ঠে যেতে দেব ন|। রাখালেবা এলে ব'লে দেব যে, 

আর গোপাল ভেোমাদের সঙ্গে গোষ্ঠে গো চরাতে যাবে না। 

গান 

আমার অঞ্চলের ধন--মাখনলাল। 
তারে তিলেকে পাই তিলেকে হাবাই__ 

সে ষে আমার প্রাণের গোপাল ॥ 

আরও দেবনা দেবনা! গোষ্ঠে যেতে, 
রাখবো চোখে চোখে দিনে রেতে, 
(দেব না) কোথাও যেতে 

আমার কোল ছেড়ে আর গোকুল চাদে 
আমি আচলে বাধিয়ে রেখেছি নবনী, 
দেব চাদ অধরে এনে নীলমণি, 



৩৯ মান-ভঞ্জন 

আমার হিয়ার মাণিক-__সাগব সে চা! ধন-_- 

সে যে আমার আনন্দ দুলাল । 

গীত কে কৃষ্ণের প্রবেশ 

গান 

এই যে এসেছি এসেছি-- 

কেন কাদিস্ মাগো আমাব তরে | 

আমি তোরই গোপাল তোরই ছুলাল-- 

তোরা ছাড় ত জানি নাকরে। 

মাগো গোঠের খেল! সাঙ্গ ক'রে, 
এসেছি ম! ফিরে ঘরে, 

কত খেলা খেলেছি, গোকুলে রাখালের সনে, 

বড় ভালবাসে আমায় 

ব্রজের রাখালেরা আমায় রাখাল রাজ। ক'রে 

কত মজার খেলা করে ॥ 

যশে।। না গোপাল! কাল থেকে আর তুমি গোষ্টেগে। রাতে 

যেও না। 

কৃষ্ণ । তাহলে যে ধেচ্চ বংস সব তণ কল কিছুই মুখে দেবে না মা! 

যশো। তারা পশুর জাত, তীর ক্ষিদে পেলেই খাবে। পাদ 

তোমার কোন দরদারই হবে না। 

কুষণ। না মা! তুমি দেখনি তাই এ কথা বল্ছো। আমার 
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বেচে ন৷ শুনলে ধেচ্ বৎসগণ হাঙ্গ! হাপ্ছ। র'রে ডাকতে থাকে, আর তাদের 

চ'চোক বেয়ে ঝর ঝর্ ক'রে জল পড়ে। 

যশে।! 'মাচ্ছ!। পেকাল দেখা যাবে। তুমি এখন ভিতরে চল 

বাবা । সার! দিন মাঠে মাঠে ঘুরে মুখখানী কেমন শুকিয়ে গেছে । 

( ক্রুষ্ণকে কোলে লসর! প্রস্তান ) 

নবম দৃশ্য 

( কুগ্নবন ) 

সখীগণ সহ মালিনা রাধা আসীন! 

বঙ্দা'। আমি বলি কি বাই এক কাজ কর. কালাকে একলাকে 

ভুলে বা, নঈলে দেখছি তষ্ট মার প্রাণে বাঁচবিনে । 

গন 

ভূলে যা তুলে যা কিশোবী। 

কেন মরিবি ধনী, কালার বিচ্ছেদ-_- 

জালায় জলে জ'লে। 

ভেবে পাগলিনী বুঝি হবি লো প্যারী। 
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কালার প্রণয় ফাদে, 

পড়িলি বল্ কেন রাধে, . 

ভামিলি যে বিষম বিষাদে, 

কেন ভজলি তারে রাধে 

নিঠর সে বাকা শ্যাম, 

আসবে না আর ব্রজধাম, 

ক'রে চতুরালী বনমালা গেছে মথুবাধাম ; 
আর কৃষ্ণ নাম করিস নে রাধে। 

প্রাণের জ্বালা যাবে গো কেন ভজলি তারে। 

মর শুনিয়া বাশরী তান, ত্যজিলি রাই কুলমান, 

ভজিলি সেই নন্দের দুলালে। 

(রাধে গে। ) বিষ পান করিলি সাধে সাধে । 

এখন, স্ৃধাপান অভিলাসে, 

ধাইলি শশীর পাশে, 

স্ৃধ! তব না মিলিল ভালে । 

রাধে গো! শশী লুকাল সেই নর ঘনে! 

রাধা। আগে কি এত জানতাম বৃন্দে । 

গান 

“যখন নাগব, পিরীতি করলা, 

শ্বখের নাছিল ওর । 
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সোতের সেওলা, ভাসাইয়া কালা, 

কাঁটিল প্রেমের ডোর ॥ 
মুঞ্জিত অবলা, অখল! হৃদয়, 

ভাল মন্দ নাহি জানি। 

বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া। 

বিশাখ! দেখালে আনি ॥ 

পিরীতি মুরতি, কোথা তার স্থিতি, 

বিববণ কহ মোবে। 

পিরীতি বলিয়া, এতিন আখব, 

এত পরমাদ কবে। 

পিরীতি বিয়া, এ তিন আখর, 

ভুঝনে আনিল £ক। 

অমৃত বলিয়া, গবল ভখিনু, 

বিষেতে জরিল দে । 

নদীর উপরে, জলের বসতি, 

তাহার উপরে ঢেউ। 

তাহার উপরে রাসক বসতি, 

পিরীতি না জ্ঞানে কেউ ॥ 

বুন্দা। তোমার ও বাপু দোষ আছে। সেদিন ত এলো, দিলে 

তারে কত্ত কি ব'লে ফিরায়ে এদিকে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ । 

রাধা। না বুদ্দে! আমি আর সে কালরূপ দেখবে! না। যদ্দি 
দেখা হয় সেই নিঠুরের সাথে, তবে এট কথাটা তারে বজিস্। 



৪৩ 

বাধ। | 
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গান * 

“কি মোহিনী গান বধু কি মোহিনী জঞান। 

অবলার প্রাণ নিতে নাতি তোমা হেন ॥ 

রাতি কৈনু দিবস, দিবস ঠকনু রাতি। 

বুঝিতে নাবিন্ুু বধু তোমাৰ পিরীতি ॥ 

ঘর €কলন্ু বাঠির, বানের ঠকনু ঘব। 

পর কন আপন, আপন কৈনু পব ॥ 

কোন্ বিধি সিরঞ্িল সোচ্েেব সেগুলি । ৪ 
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বৃধু বলি | 

বধু যদ্দি ভুমি মোরে নিদাকণ হও | 

মরিব তোমার আগে গ্াড়াউয়া রও 117 

আরে! বলিস ভারে। 

গান 

“হেদে কে বিনোদ বায়। 

ভাল হেন ঘুচাইল পিরীতের দায় ॥ 
ভাবিতে গণিতে তনু হেল অতি ক্ষীণ । 

জগতের কলঙ্ক রহিল চিরদিন ॥ 

তোমার সনে প্রেম করি কাজ করিনু । 

মৈলাম লাজে মিছা! কাজে দগধি হইনু 
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ন! জানি অন্তরে মোর ঠৈল কিবা বাথা। 

একে মরি নানা ত্বাখে আব নানা কথা ॥ 

শয়নে শপনে বধু সদা করি ভয়। 

কাহার অধীন যেন তোমাব প্রেম নয় ॥” 

রাধা । আরো বলিস্। 

গন 

“তুমি ত নাগর, বসের সাগর, 

যেম ত ভ্রমর রাত। 

আমি ত দুখিনা, কুল কলঙ্কিনী, 
হইনু করিয়া গ্রীত ॥ 

গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে, 

তোমারে কহিব কত। 

বিষম বেদন,ত কহিলে কিযায়, 

পরাণে সহিছে যত । 

অনেক সাধের, পিবীত বধুে, 

কি জানি বিচ্ছেদ হয়। 

বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব, 

এমনি সে মনে লয় ॥* 

বৃন্দা। দেখ শ্রীমতি! তোমাকে বুধালেও বুঝবে না। কিন্তু, 

তোমার ছুঃখ তত আর দেখা যায় না। আমর] এখন কি ক'রবো' 

ব্ল। 
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রাধ।। তোরাও মে কালবরণ কাল! টাদের দিকে দেখা হ'লে মা 

+'সনে। 

রন্দ|। এই যে বল্লে--কালার সঙ্গে দেখা হ'লে এই সব কথ। 

বলবি? আবার বলছে! যে তার দিকে কিরে'ও চাইবিনে | 

রাধা। এইবার ঠিক কথা বল্ছি। শুধু কালার [কে ঘয়। 
যদিকে যেখানে কোন কালরূপ দেখবি, মেধিকে 9 কখানেো। চাইবে নে। 

গান 

“কানড় কুম্থম জিনি,  কালিয়। বরণ খানি, 

তিলেক নয়নে যদি লাগে। 

ছাড়িয়ে সকল কাজ,  জাতি-কুল-শীল লাজ 

মরিবে কালিয়া অনুরাগে ॥ 

সই, আমার বচন যদি রাখ। 

ফিবিয়া নয়ন কোণে, 

না চাঠিও তার পানে, 

কালিয়। বরণ যার দেখ ॥ 

পিরীতি আরতি মনে, 

যে রুরে কালিয়া সনে, 

কখন তাহার নহে ভাল। 

কালিয়। ভূষণ কালা, 

মনেতে গাঁধিয়া মালা, 

জপিয়া-জপিয়! প্রাণ গেল ॥ 
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নিশিদিশি অন্ুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন, 

বিরহ অনলে জলে তনু । 

ছাড়িতে ছাড়ন নয়, পরিণাম কিবা হয় 

কি মোহিনী জানে কালা কান্ত |” 

ব্দা। এখন নিঠুর কি আর কেউ আছে? মিছেমিছি ভোর 

কলঙ্ক কেনাই সার হ'ল রাধে! 

রাধা। 

গান 

«তোমরা মোরে। : ডাকিয়া লুধাও না, 

প্রাণ আনচান বাসি। 

কেবা নাহি, করে প্রেম, 

আমি হইলাম দোষী ॥ 

গোকুল নগরে,  কেবা কিনা করে, 

তাছে কি নিষেধ বাধা। 

সতী কুলবতী, সে সব যুবতী, 
কামু-কলক্কিণী রাধা ॥  " 

বাহির হইতে, লোক চর চায়, 

বিষ মিশাইল ঘরে। 

প্রীতি করিয়া, জগতের বৈরী, 

আপন! বলিব কারে ॥ 
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তোমরা পরাণের, বাথিত আছিল, 

জীবন মরমের সঙ্গ, 

অনেক দোষের, দোষধিনী হইলে, 

কে ছাড়ে আপন সঙ্গ ? 

নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই, 

সবাই আপনা বলে। 

সোপিনু ইছিয়া, নিছিয়া লইন্ু, 

অনার্দি জনম কালে ॥ 

বন্দা। এখন কি করতে চাও ? 

রাধা । 

গান 

«আগুন জ্বালিয়া, মরিব পড়িয়া, 
কত নিবারিব মন । 

গরল ভখিয়!, অথব! মরিব, 

নতুবা লঙক শমন ॥ 

সই, জ্বালহ অনল-চিতা । 

সিমস্তিনী লইয়া, কেশ সাজা ইয়া, 

সিন্দুর দেহ সে সীথায় ॥ 

তশ্তু তেয়াগিয়া,। .: সিহ্ধ হে হইব, 

সাধিব মনের যত। 
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মরিলে সে পতি, আমিবে সংহতি, 

আমারে সেবিবে কত ॥ 

তথনি জানিবে, : বিরহ বেদনা, 
পরের লাগিয়া যত । 

াপিত হইলে, তাপয়েজানয়ে, 

তাপহয়যেকত।॥ 

( মৃচ্ছিত! হইল ) 

সখীগণ। কিভ'ল? কিল? 

গন 

কি হ'ল কিহ'ল ওগো 

রাই বুঝি মরে--মরে-মরে। 

বিনোদিনী বালে আর শ্রপানি লো কারে। 

পাখী উড়ে গেল এ দেখ কুচ বুলি__ 

বল'তে বল'তে সোণার পিঞ্জর শুন্য ক'রে 

বিনোদিনী বলে আর শুধাবি লো কারে ॥ 

বাঁশীতে গান গাযিতে গাযিতে কৃষ্ণের প্রবেশ 

গান 

কই রাধে রাধে আমার প্রেমময়ী | 

ঢলিয়। পড়েছে রাধ। প'ড়ে কি প্রমাদে ॥ 

রাধা । ( চৈতন্থ পাইয়া! উঠিয়া মান ভরে ) 
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গান 

আমি ও কালরূপ দেখিব না আর। 

দেখুক বসিয়া সে দেখিতে সাধ যার ॥ 

দেখবো না আর কালরূপ 

প্রাণ যায় যাবে 

যেখানে দেখিব কাল 

নয়ন মুদ্দিব, 

কাল দেশ ছেড়ে আন-_ 

দেশে চলে যাব 

মাথা মুড়িব কাল কেশ আর রাখবো না গে! 

রুষ্ণ | 

গন 

“নুৃন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী। 
তোমারি চরণ ধরি, শপতি করিয়া কি, 

তু" বিনে আন নাহি জানি ॥ 

তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চু, 

তাহে ভেল অরুণ নয়ান । 

মু মদ বিন্দু, অধরে কৈছে লাগ, 

তাহে ভেল অরুণ নয়ান ॥ 



মান-ভগ্গন ৫০ 

তাছে বিমুখ দেখি, ঝুরয়ে যুগল আখি 
বিদরয়ে পরাণ হামার। 

তুছ' যদ্দি অভিমানে, মোহে উপেখবি, 
হাম কাহ! যাওব আর ॥ 

রাধা। বুনে! বঝলেদেও কপট যেন আর আমাকে জ্বালাচ্ছে 

খএথানে আসে না। 

কৃ । 

গান 

«আর এক বাণী, শুন বিনোদিনী, 

দয়া না ছাড়ি ও মোরে, 

ভজন সাধন, কিছুই নাজানি, 

সদাই ভাবি হে তোরে। 

ভজন সাধন, করেযেই জন, 

তাহারে সদয় বিধি । 

আমার ভজন, তোমার চরণ, 

তুমি রসময়ী নিধি । 

যাও ত পিরীতি, মদন বেয়াধি, 

পরাণে মরিলাম আমি। 

' রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে, 

অমর করছ তুমি ॥ 
যেবা কিছু জানি, সবজান তুমি, 



৫১ মান-ভগ্জন 

তোমার আদেশ সার। 

তোমারে ভজিয়া,) নায়ে কড়ি দিয়া, 

ডুবে কি হইব পার ॥” 
বন্দা। ওহে নারী মনচোর ' কপট! লম্পট! শঠ' চোমার 

মুখে মধু অন্তরে ভর| বিষ । সেই বিষেই ত আমাদের শরীমলীকে জর জর 
করে তুলেছে! । এখনো কি নমস্কাম পূর্ণ ঠযনি? ভাই আবার 

এসেছ? | 
রঃ | বুন্দে। তৃমিও ঘদি এমন কথ। বল, ভবে আসি হেই 

কোথা বল? 

রন্দ।। বলি কি সাধে? দেখ না কিশোরীর কি শরীর ছিল, এখন 

আবার কি শরীর হ'ম়েছে। তুমিই ত এবপ ক'রেছ। 

কষ। (রাধার পদদয় ধরিয়! ) 

গন 

মান ভাঙ্গ রাই একবার 

এই চরণ ধারণ কারে আছি 

আমায় চরণ ছাড়া ক'রোনা রাই 

জীবনে মরণে আমি তোমা! বই না জানি ॥ 
রাধা। (মানভঙ্গে কৃষ্ণের হাত ধরিয়া উঠাইল, এবং ্চাহার বামে 

গিয়া! যুগল রূপে দীড়াইল ) 



না 

মান-ভঞ্জন 

সথীগণ। 

মিলন গান 

দেখ শ্যামের বামে রাইকিশোরী, 

যেন নব ঘন পাশে শোভিছে বিজ্ররী | 

বড়ই মানিনা রাধা, 

তাই পায় ধরে সাধা, 

সাধিলে সাধনা সিদ্ধি--যাই বলি হারী, 

আজি, মান-ভঞ্জন কপি প্যারীর মান রাখলেন হৃরি, 

মুখে বল জয় হরি হরি ॥ 

সমাপ্ত 

৫ 





প্রপিদ্ধ থিয়েটার ও যাত্রার বই 
আএঘো বন্দ ক।ব।শার্থ ূ ৪/ক"ছিক5চ্ছ দাস 

শ্রীবন্দাবন-- 5০ ' ক্ষব্রপণ- ১ 
লনতড্দর লিঙাইউ-- ১, ৃ তলা 2 কল্প, এ পাশে)াপধ্যায় 

গমাশ্রর-- রি নি ১ লগ ১ | ক্রিন্দুবার-- ১ 

পর শুরাহা - এ লাল ৮৪৮ ' হভাগল পাঠান - দেরি 
»০লকক্গাগুার - ১২ 

৫১, হবি এঙা শত জা তি শাল্ধা ও 

জ্ীকুসও - ১৬ ৭ 
প্র ঙ 

প্ঞ ৯ ্ ল্য ঃ ডু এ বাংল এম হন উরি শত ঘ 

কলির সম্মদ্র মন্ড্বন-- "* 
চা রর ৮(০৮ নর ও 

ধম্মাবল ১ পানিপএ ২ 

শশাপস্ুন্ভিভ-- রা চালগাল ওসব মুখ পংধ্য্য 

এ্মন্িলাল এ ন্ সানা দ বথ-- 5 

সীতার পীত্ডাল ১৭. আকমারি_ ৮৯ 

৩২পক্প * 2ডোপ ধায় ও০লাট-পাঢ্লাট -- ৮৯ 

তাপসক্ুমারী . --- ১৪১ চাটা ০ 
চাত্দ-ঈাতদ - কংসবধ হা 

০ 1 বি - রঃ 

আত্মীয় খবজুনর মধে। বশ করা ক রক 

হউতে হয হবু সেজ। উপ য় গর 

ধশ্মের অনেক লকন তব জক্দব ভাবে বণিত অছে। প্রহতাকের 

গৃহস্থের একখ:নি করিয়া 'ই গ্রশ্থ রাখ; উচিত । মুল্য ॥৮" আনা 

| র ধরের-ল্কুলভ্ কলিকাত। লাইচত্ররী 
১০৪. 'অপান্থ চিপুর রেড, পে? বিডন স্ত্রী, কন্িকাত। 

। ও: 



৮৭০২ 

চটি] ও ঃ 

প্রকুল্প কুমার ধের সুলভ কলিকাত।
 লাইব্রেরী 

১৯৪ অপার চিৎপুর রোড, কলিক।তা 





সপ্তরধি, সতী, নদেরনিমাই, শ্রীবন্দীবন, পুত পরিচয় 
প্রন্ভৃতি গ্রন্থ গণেতা 

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতার্থ প্রণীত 

প্রকাশক £- শ্রীপ্রকুল্লকুমার ধর 
স্রুনভ্ভ ক্ুতিনক্ষাত্ডা লাউ্ভহজ্লেলী 

১০৪, অপার চিওপুর রোড, কলিকাতা 

সন ১৩৪৫ সাল 

প্রক*শকের সর্বস্বত্ব সুল্য চারি আনা 

সংরক্ষিত 



১1 ত্ীহাবলী--কবিবর তুলসীদাস, মীরাবাঈ, কবীর, পণ্ট 
সাহেব, দাত্, সহজ্ীবাই প্রভৃতি কবি-রচিত সমগ্র দৌহ! একত্রে বঙ্গানুবাদ 

ও ভাবার্থ সহ ভাব, শিক্ষা ও ভক্তিতে ইহা পরিপুর্ণ। ভুলসীদাসের জীবন' 

ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত নয়নমুগ্ধকর চিত্র সহ মূল্য ॥০ বার আনা মাত্র । 

২? ভুক্ত-জীবনী--পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্তালাল গোস্বামী 
প্রণীত। ইহাতে রঘুনাগ দাস গোস্বামী, মহারাজ বলি, জয়দেব, 

অর্জুনমিশ্র, বিবমঙ্গল, কবীর, কইদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি বহু ভক্ত- 

মহাপুরুষগণের জীবনী, অলৌকিক ঘটনাবলী ও স্থুদৃপ্ত ফটোচিত্রাবলী 
আছে। পড়িয়া শান্তিলাভ করুন। কাপড়ে বাধান, প্রকাণ্ড গ্রন্থ মুল্য ১২ 

এক টাকা। 

৬ । সব্বঁতেবদেবী প্জাপদ্ধতভি--- বিষ্ভারত্বোগাধিক 

পণ্তিত-প্রবর শ্রীসুরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত । ইহাতে ফর্দমাল সহ 

কালিকা, বৃহরন্দিকেশ্বর এবং দেবীপুরাণোক্ত হুর্গাপুজা, যোড়ন্তাস-সমস্থিত 

কালীপুজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, লঙ্গমীপুজা, সরস্বতীপুজা, বৈদিক ও পার্থিব- 
শিবপুজা, বিষুপুজা, সূর্য্যপৃজা, কাহিকপুক্তা, অন্নপূর্ণাপুজ। প্রন্থৃতি সর্ব- 

প্রকার পুজাপদ্ধতি আছে। উৎকুষ্ট বোর্ড বাধাই মুল্য ॥০ আন] । 
৪) গুরু-শ্শিষ্য সংন্াদ-- শ্রীইন্দৃভূষণ ভক্কিবিনোদ প্রণীত । 

ইহাতে সংসারে থেকে কি ক'রে সাধন-পথে যেতে হবে, সাধনের সহায়, 

বিন দূর কর্বার সোজা উপায় লিখিত আছে। ধর্্ের অনেক নৃতন তত্ব 

এতে দেখতে পাবেন। মুল্য ॥% মাত্র। অৃষ্ট পরিক্ষা-_-৮*। 
৫; টচতন্থয চক্লিভ--৬মহাপ্রভ্ চৈতন্তদেবের আদি, মধ্য ও 

অন্ত্য সমস্ত লীলাই সুচারুতাষায় বর্ণিত আছে। মুল্য %* ছয় আনা। 
বুদ্ধদেব-চরিত-_1৮০ ছয় আনা। ব্রক্মজ্যোতি মহাকালী-_1%/০ | 

জীপ্রফুললকূমার ধর, ৪৪, নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা 



অদ্ভুত যাছন্বিদ্যা- নুপ্রসিদ্ধ ম্যাজিপিয়ান্ প্রীমিহিরলাল 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ম্যাজিক শিথিবার চূড়ান্ত পুন্তক । কৌটার ভিতর 
টাকা রাখিয়! উড়ান, ফুল শূন্যে ঝুলান, ডিম জলে ভাসান, দৈববলে বরফ 
প্রস্তুত, জলকে ছুগ্ধ করা, মদ্যসমেত ওয়াইন্গাসকে আৃশ্ত কর! প্রত্ৃতি প্রান 
চারিশত আশ্চর্য্য কৌশল লিখিত আছে। সচিত্র মূল্য ৮ আন]। 

ইংরাজী ভাব! শিক্ষা প্রীমদনমোহন শেঠ বি-এদ্সি 
প্রণীত নিষ্জে নিজে ইংরাজী লিখিবার, কহিবার ও শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক । 
ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে ও কিরূপে বিশ্ুদ্ধবপে ইংরাজী লিখিতে 
হয়, কিরূপে ইংরাজীতে পত্র লিখিতে হয় তাহা সমস্তই এই পুস্তকে 

শিখিবেন। বাহ ইংরাজ-রাজ্যে আবশ্যক, সকলই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ 

করা হইয়াছে, মূল্য 1/০, কাপড়ে বাধাই ॥* আনা। 

গোপাল সড় ব্বহস্য- প্রবীন ওপন্যাসিক শ্রীক্ষেত্রমোহন 
ঘোষ প্রণীত। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের বয়ন্ত গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি 

পঞ্চরত্রসভার অফুরন্ত হাঁস্য কৌতুকাবলির সমষ্টি, ইহাই একমাত্র হাস্যরসের 
অক্ষয় ভাণড। রাজা কৃষ্ণচন্ত্রের ও গোপালভণীড়ের জীবনী আঁছে। “ইহাই 

আসল জানিবেন, বহুচিত্র শোভিত” বোর্ড বাঁধাই মুল্য 1%* আন]। 

কামসুত্র-_(রতিশাস্্র) এই গ্রন্থে শশ ও পন্মিনী আদি চারিজাতি 
নরনারী বর্ণন। নারীগণের দক্ষিণ ও বামাঙ্গে শুরু ও কৃষ্ণপক্ষ-তিথিভেদে 

বোঁড়শাঙ্গ যোড়শমাত্র অগ্নি-্ফুলিঙ্গাকতি, মদনের অবস্থিতি ও 

তিথিভে্দে তৎসঙ্গে নরের কর্তব্য নিরূপণ ও চুঙ্থন-নখ-দত্তরেধাঙ্কনাদিতে 

বৈহ্যুতিক ক্রিয্নার প্রকাশে অন্থরাগোদ্দীপনাি রতিক্রিয়া রহস্য ইহাতে 
বর্ণিত আছে, বহু ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্রসহ সুরম্য বাধাই মূল্য ১২ এক টাকা। 

জীগরযুরকুষার ধর, $৪, নিনুগোস্থাহী লেন, কলিকাতা 



স্াাভ্স ও স্পাওজীঙনি 

পুরস্ 
শীকৃষ; বৃন্দ 
বলাই রাধা 
আদম ললিতা 

স্রবল বিশাখ' 

নন্দরাজ জটিলা 
মাঝি কুটিল! 

যশোদ। 

যোগমায়া 

সখীগণ প্রভৃতি 

গ্রন্থকারের কতিপয় 

স্ব ল্লা জোশ প্শুত্ি্ি-_ 

৯1 মান ৫) অভ্তুক্প সংবাদ 

২৫ মাথুর ৬ নন্ীজুবি 
৩ ক্কালীয় দমন »? প্রজ্ভাস মিলন 

৪7 ভ্ীচগোৌরাঙ্গ ৮”? কুষ্ণকালী 

৯1. কলঙ্ক জ্তঞ্জন 

প্রত্যেকখানির মুল্য ।০ হিসাবে 



নৌক। বিলাম 
€ জ্রুম্ঞও জ্াওজা ) 

প্রথম ছৃশ্ঠয 

€ কুঞ্জৰন ) 

বুন্দা প্রভৃতি সখীগণ সহ্-_-জ্ীরাধার প্রবেশ 

প্পাম্ন 

সজনী লে! সই। 
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥ 

স্টামের বীশীতি, হপুরে ভাঁকাতি, 
সরবস হবি লৈল। 

কিয়া দগ.দগি, পরাণ পোড়নি, 

কেন বা এমতি কৈল ॥ 

খাইতে খাইতে, আন ন্বীহি চিতে, 
বধির কৈল বাশী। 

সব পক্সিহরি, করিল বাউরী, 
মান যেমন দাসী ॥ 



২ নৌক। বিলাস 
লি ভান্িক্এ রানার সপ এরি এরি আটা ভি জিন এরি আটি শি ভি আর কাটি সরি নি লরি আদা জজ এ তি তি 

বৃন্দ ৷ শোন রাই ! 

নন্দের কানাই-_ 

বিপিনে 'ধাজায় বাশী। 

কেন তার তরে 

কুলব্তী মরে 

গলায় পরিয়ে ফাসি ॥ 

রাধা । 

গাম 

মুরলীর স্দরে, রহিবে কি ঘরে, 
গোকুল বুবতীগণে। 

আকুল হুইয়া, বাহির হইতে, 
ন! চাবে কুলের পানে ॥ 

কি রঙ্গ লীল, মিলায় শিলা, 
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে। 

যমুনা পবন, ] স্থগিত গমন, 
ভুবন মোহিত গানে ॥ 

আনন্দ উদয়, শুধু সৃধাময়, 
ভেগিয়। অন্তর টানে । 

মরমের জ্বালা, জীয়ে কি অবলা, 
| ছানয়ে মদন বাণে ॥ 

ব্ধা। বিনোদিনি ! 

শোন বলি তোমা, 

রাজার নন্দিনী, ভুমি, 



ন্ 

ওঠ শিস চি উপ্রে এ পপ্িপ 

তাঁছে পুনঃ কুলবতী নারী । 

তোমার কলক্ক-_.. 

তব ননদ্িনী, 
প্রচািছে ঘাটে মাঠে । 
লোকের কি দোষ দিব ? 

ঘরের ননদী-_ 

ঘরের বধূর, 

গায় যে কুৎসা গ্লানি । 

রাধা। তোমর! মোরে 

ডাকিয়া শুধাও ন। 

প্রাণ আন-চান বাস । 

কেবা নাহি করে প্রেম 

আ.ম হইলাম দাসী? 

গোকুল নগরে কেবা কি না করে, 

তাছে কি নিষেধ বাধা । 

সতী কুলবতী সে সব যুবতী 

কানু কলস্কিনী রাধা ॥ 

তোমর! পরাণের ব্যথিত জাছিলা, 

জীবন মরণের সঙ্গ । | 

নেক দোষের ঘোষিনী হইলে, 
কে ছাড়ে াপন সঙ্গ ॥ 

নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই, 
সবাই আপন! বলে! 

লোপন্থ ই্ছিয়া, মিছির] লই, 
অনাদি জনন কালে ॥. 

শা জলি লা শত জী এটি | শি পন সান পরী 



ললিতা । 

বাধ! । 

নৌকা বিলাস 

শোন বন্দে ! 

মিছে বলা রাধারে মোদের । 

না.শুনিবে কোনরূপে-- 

আমাদের হিতবাণী কত । 

কিজানি কিবাছু 

কালার বাশীতে 

আছে--বল কেবা জানে । 

মজিয়াছে রাই 
বাশরীর স্থরে 

কোন কথা নাহি মানে । 

বিনোদিনি ! 

মন কর স্থির, 

কেন দিবানিশি 

অদ্থির হইয়ে বেড়াও কালার তরে ? 
সে ষে নিঠুর নিপট কালিয়া, 
নাহি তার প্রাণে কোন দয়া মায়া! । 

কেন তাবে প্রাণ 

বিলাইয়ে দিতে এত তব আকিঞ্চন ? 
শোন লে বিশাখা)! 

দোষ দেও মোরে মিছে ! 

তুই ত একদিন 

চিত্রপট এনে দেখালি আমায় । 
কেক্সিলা্থ সেই পটে 
ফিবা সেই অপরূপ রূপ । 

করেতে বুক্ললী, সাজি বলমালী। 



নুপুর র।জিছে পায়, 
তেরছা নয়নে 

চাহিছে যেন রে 

প্রাণ যন হরে নিতে। 

সথি সেই দ্িন হ*তে মজিন্ু মরিনু আমি । 

কি ৬৯ শে শি রন্ট তে 

গান্ন 

যখন আমি ব'সে থাকি থাকি 
গুরুজনার মাঝে, 

নাম ধগি বাজায় বাশী। 

আমি মরি লাজে ॥ 

(লাজে ম'রে যাই গে।)(বীশী আর কি 

কারে। নাম জানে না) 
(কলঙ্কিনী রাধ। বিনে আর কি কারে! নাম জানে না) ॥ 

বৃন্দা। * শ্রীমতি ! 
বড় ছখ পাই 
শুনি নিন্দা তোর মোর! । 

তাইত এতই করিমু মান! । 

কিন্ধ, শুনিবে ন! যদি, 

তবে কেন মানা করি মিছে। 

চল যাই গৃহে এবে। ৃ্ 

দিনমণি গেছে অন্টাচলে। 

€ সকলের প্রস্থান 9) 



৬ ৃ নৌক! বিলাস 
আবির চে টিচাল্জান্া াস্টিটি খরচা ও বাটি সি শি রিট পি আল -প গিরি সি এরি (আশি বযারি শগ এরিিি ি এ অট বি এট “বি রনি ক আট বারও এ পরব আলি সি এসির” ওটি এ ট্রে জি 

ভ্িভীন্ম দৃশ্য 

(গোষ্ঠি ক্ষেত্র) 
কৃষ্ণ, বলাই ও রাখালগণের প্রবেশ 

রাখালগণ ।-_ 

স্পাজ্মে 

আজ কি খেলা খেলবি গোঠে ভাই। 
বল্ন। কালা নূতন খেলা-__ 

আর কি কিছু জানা নাই ॥ 

ছেড়ে ডুড়ু ভাগ শুপি। 

রাখাল তুড়কি পালাপালি, 
এ সব ত ভাই._নিতুই খেলি-_ 

তাইত নৃতম থেল৷ শুধাই ॥ 

পাত 

আমার খেলার শেষ আছে কিশ_ 
কত খেল! জানি । 

খেলার তরে আসি আমি-_ 
খেলার সাথী আমার জগত্প্রানী ॥ 
ভবের খেল খেলতে এসে, 

কিরবে ঘনে খেলাব্র শেবে, 



নৌকা বিলাস খ্জ' 
হস্টিিরিসি ওজনও পরান এজ ৬ গর এপ্স বজ্র ও এ এস ও জট» হি সত এ সিন ৮ ০০১৬ পিরিত রর এরি 

(খেলা সাঙ্গ হবে ) (আমার ) যেদিন 
(ভবের খেল৷ যেদিন আমার সাঙ্গ হবে) 
খেলার ঘর এইত আমার 

মায়! জগৎ খানি ॥ 
বল!। ভাই রে কানাই ! 

না পারি চিনিতে তোরে। 

কের! তুই-_কি কাজের তরে, 
এসেছিস এই সংপার মাঝারে 

মনে হয় সমগ্ন সমন । 

ন'ন্ তুই সামান্ত গোপাল । 

গোপা ধবণী খিনি করেন পালন, 

সেই__সে গোপাল তুই ভাই ! 

ব্ল দেখি সত্য ধুক না মোরে ? 

কৃষ্ঃ। বলাই দাদা! 

কেন হেন সংশয় তোমার ? 

আমি এই নন্দের ছলাল, 

যশোধা গোপাল-__ 

ব্রজের রাখাল যত 

তাহাদের প্রাণসথ! | 

তুমি মোর দাদা, 

এই শাদা কথা_ 

কেব! নাহি জানে বল? 

নিত্য,নিত্য গোচারণে আসি, 

রাখালের খেলা থেলি কত! 



বন। 

শ্ীদাম। 

নৌকা বিলাস 

বনফল তুলে, 

থেতে দেয় রাখালের মোরে । 

এই ত আমার কাজ । 

তবে কেন তুমি 

অন্যভাবে ভাব মোরে বল? 

কেন ভানি? 

বল, দেখি ভাই!' 
ক”রেছে কোন্ শিপু কবে, 
ভীষণ! রাক্ষসী সেই পতন! নিধন ! 
আর সেই গিরি গোবদ্ধন 
করাম্থলে কোন্ শিশু ক'রেছে ধারণ ? 

ব্নব্যাদদান করি 

কবে কেবা_€দখায়েছে 
অনস্ত ব্রদ্দাণ্ড নিজ মুখের ভিতনে ? 

থাক্ বলাই 1! 
ওসব শুনিলে, 

না পারিব কৃষ্ণ সঙ্গে করিবারে খেলা । 

যে গোপাল হক না কানাই, 
কিবা আসে যায় তাতে ১ 

জানি মোর! কক, প্রাণ সখা; 

বাকা সখ! হয়ে 

করে খেলা আমাদের সনে । 

ষোহ্ন সুব্ললী শুনে 
ছুটে আসে যেস্ু বস বত» 



কুচ 

নৌকা! বিলাস 
এসি সি তাস সি তিস্তা চস ইসি 

এই রূপ ভাবে 
ভাবি কষে মোরা কত সুখ পাই। 

গাম্ন 

মোর! কৃষে অন্য নাহি জানি। 
কৃষ্ণ মোদের প্রাণের সখা--- 

তাই বলেইত মানি॥ 

ভ্রিভঙ্গ বঙ্ধিম ঠামে, 
কভু হেলাইয়া বামে, 

মূদুমন্দ হাসিভর! ওই মুখখানি ॥ 
ধেনু সনে বেণু লয়ে, 

কডু গোঠে আসে ধেয়ে, 
চেয়ে থাকে গোকুলেতে আছে যত প্রাণী । 

মোর্দের কানাই, 
মোদের প্রাণেই 
করে সদ] বাস। 

' এত দ্বেধি এত খেলি, 
তবু নাহি মেটে আশ । 
কেন আজ সবে, 

এ সব কাহিনী 

তুলিতেছ বল মোরে ? 

আমি তোমাদের, 

তোমরা যে ঘোর, 

আছি এই সার ধরে। 



১ নৌকা বিলাস 
ন্বিগহন্িিএসিিনটি টিবি এরি এটি লিপ এটি এটি রসি ও আর্ত শি ক আট প্ ও পি জা শি ভা লিলি এটি এটি 

গ্গান্ন 

ওরে আমি তোদের প্রাণের গোপাল । 

তাই তোদের সনে বৃন্দাবনে 

খেল! করি সকাল বিকাল ॥ 

ভালবামি তোদের সদ।-- 

তোরাও মোরে বাসিস্, 

প্রাণসখা বলে সদ। 

তোরা মোরে ডাকিস্, 

(কত সুখ যে পাই) (ডাক্ শুনে) 
(তোদের মুখের ডাক শুনে ) 

(আমি গ'লে যাই) (তোদের প্রেমে ) 
(তোদের পেলে একবারে ) 

তোরাই যে মোবর জীবন মরণ-_ 
ইহু পরকাল ॥ 

€ নকলের প্রস্থান ) 

তৃতীক্স দৃশ্য 
€ নন্দালয় ) 

জটিল! ও কুটিলার প্রবেশ 

ফুটিলা। বলি বৌয়ের কোন ব্যবস্থা করবে কি না 
“জটিল ॥ কেন। কি হ'য়েছে-_কুটিল! ! 
কুটিলা। আ৷ মরণ, তুমি শোননি বুঝি ? 



নৌকা বিলাস ১১ 
জিত আপস আসিস উন, এ লা এ রস্সহ(ো্্স্ইই 

. জটিল । কই ? কিছুই ত শুনিনি। 
কুটিলা। পাড়ায় ষে টি টি। 

জটিলা। আমি যে বুড়ো মানুষ, সব কথা কি আমার কানে যায়? 
কুটিলা। বৌ যে এখন নতুন প্রেমে ম'জছে। 

জটিলা। নতুন প্রেম আবার এলে! কোথেকে ? 
কুটিলআা। এ তোমার যশোদারাণী আছে না? তার একটা ছেলে 

আছে না? 

জটিলা। আহা]! বেঁচে থাক্, বেচে থাক্। &ঁ একমাত্র শিবরাততিরের 
সল্তে যশোদার । 

কুটিল । তোমার এ শিবরাত্তিরের সলতেই যে শেষে কাঁল্ রাত্রের 
প'ল্তে হয়ে দাড়াল। 

জটিলা। কি ব'লছিস্ কুটিলে ! 
কুটিলা। বল্ছি কি, সেই যশোদার কালুটে ছোড়া কে্টাটা 

কোথেকে একট বাশের বাশী নিয়ে এসেছে ! 
জটিলা। তাই বুঝি বাজায়? বেশ শোনার না? 

কুটিলা। সেই বাশীতেই আমাদের বৌএর মু ঘুরিয়ে দিয়েছে। 
. জিলা । কি রকমট। ঘটেছে বেশ ক'রে খুলে বলন৷ ছাই। 

কুটিল । প্র যমুনার তীরে একটা কদম গাছ আছে না? সেই গাছের 
উপর ব'সে যশোদার সেই কানুটেট। বাশীতে ফু' দিতে থাকে, বাশী' অমৃনি 
রাধা! রাধা বলে বেজে ওঠে । আর তোমার ঘরের লক্ষ্মী পাগল হয়ে উঠে। 
কল সী কাথে অমনি উধাও হয়ে ছোটেন যমুনা মুখো। তারপর সেই 

কালার সঙ্গে পীরিতের ঘট! লেগে যায় । বুঝতে পেরেছ কাও মাও? 

জিলা । বটে? বটে? 'ওলে। আমার কেট ীরিত করা, ঝেঁটিয়ে 

পিঠের ছাল তুলে ঘেব না? কই? কইলো! কুটিলে! সেই পোড়ার মুখ 
কুলবজানী হৃতচ্ছাড়ী মাগী কই? 



১২ নৌকা বিলাস 
রিনি চিল্১এ এপস চ্্স্থগস্টি ই উওর, রিতা ওলিসত, গাত জরি এসি চি 

কুটিলে। তুমিত ঝ'ল্ছ। যর বিয়ে-কর! বৌ, সেত কিছু বলে না? 
দাদাকে বল্লে বিশ্বাসই করতে চায় না। তার কি? 

জটিলা। আয়ান? ওত এক্টা ভেড়ুয়া, ওর কি কিছু বোধ বরাত 
আছে? তা থাকলে কি অমন ধার! ঢলাঢলি হতে পারে ? 

কুটিলা। আমি বল্পে তোমার বুদ্ধিমস্ত ছেলে বলে কি জান? 
অটিলা। কি বলে? 

কুটিলা। বলে, যে, অমন সভীলঙ্ী আর ঠাদের তলেই নাই। আমিই 
নাকি মানুষ ভাল না|; তাই রিষ ক'রে ওরূপ কুচ্ছো৷ কথা রটাই। 

জটিলা। তা'তেই বুঝে নে তার বুদ্ধির দৌড়টা কত? মরুক্গে 
সে, কি দরকার তাকে দিয়ে আমাদের? আমি আর তুই এক হয়ে 

ইচ্ছে করলে, এই গোকুলের সমস্ত কুলমজানীগুলোকে শাসন ক'রে 

দিতে পাৰি। | 

কুটিল! । পারি না তকি? আমাদের ছুই ম' বেটার নাম না জানে 

এ গোকুলে কে? ইচ্ছে যি করি_-তবে, এ ধশোদার কাল মাণিককেই 
বেটিয়ে গোকুল-ছাঁড়া ক'রতে পারি। 

জটিলা। আজ একবার ধশোদার কাছে যেতে হবে। বলবো হয় 

ছেলে সামলাও, নইলে ছেলেকে বৃন্দাবন ছাড়া ক'রে ছাড়বো, তা কিন্ত 
ব'লে যাচ্ছি। 

কুটিলা। তাই ব'লে এসগে মা তুমি! বদি না শোনে। তবে 
আজই ওকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে ছাড়বে! । 

গগান্ন 

থাকবেন! গোকুলে না আর 

কায়ে বাড়াবাড়ী। 



নৌক। বিলাস ১৩ 

আজ হ'তে গোকুলের বালাই 
| যাবে ষমের বাড়ী ॥ 
বউ আমাদের শান্ত হবে, 
বশোদার ঠ্যাকাঁর না রবে 
মনোছুথে ম'রবে সবে 

পাড়ার যত কড়েরাড়ী ॥ 
জটিলা। তাই ক'রে তবে ছাড়বো । আর আমাদের ঠাক্কুণকে 

আজ থেকে চাবি দিয়ে দোর বন্ধ ক'রে ঘরের ভেতর পুরে রেখে দ্বেবো। 

দেখবে! চুলোমুখী কি করে? 
কুটিলা। তাহলেই ঠিক হবে মা) এদ্দিন তোমায় বলিনি কেন জান 

মা? তোমার প্রাণে ব্যথা পাঁবে কলে । এখন দেখছি না বলে ভুলই 

ক+রে ফেলেছি। ব্লে কবে বৌ আমাদের শুধরে যেতো । থাক্-- 

এখন তুমি যশোদার কাছে যাঁও-_আ'মিও বৌএর তদারকে যাই। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

চতুর্থ দুস্থ 
(নন্দালয় ) 

যশোদ! ও গোপালের প্রবেশ 

যশোধ]। কেন রেগোপাল ! 

ঘরে ঘরে ঘুরি 
করি ননী চুরি 

বেড়ান নিয়ত বল্। 
ঘরে কি নবনী . 

দেনেদারে €ভার। 



৯১৪ 

গোপাল। 

নৌকা বিলাস 

তাই যাস্ পরের ঘরে? 

লোকে মন্দ কয়, 

গালাগালি দেয়, 

সয় কিরে মায়ের প্রাণে? 

গান 

ঘরে কি নাইকে। নবনী ৷ 

কেন পরের ঘরে চুরি কণ্রে 

খাসরে বল্ন। নীলমণি ॥ 

লোকে কত কটু কয়, 
মায়ের প্রাণে তাকি সয়, 

সইতে নারি কেঁদে মরি-_ 

শিরে নিজ কর হানি ॥ 

তোর জ্বালায় যে ক্কোথ! যাব বল্, 

প্রাণে স্বাল৷ জ্বলিছে প্রবল, 

তুই যাস্নে গোপাল অমন ক'রে 
পরের ঘরে মায়ের কথ। না শুনি ॥ 

গান 

আপন পর মোর সবই ঘে লদাৰ। 

এ ঘর ও খর সব ঘরেই যে 

মাগো, আহে জামার স্থান ॥ 



নৌক। বিলাস ৮১৫ 

তাই ননী খাই মা ঘরে ঘরে, 
কেন তায় সবাই নিন্দে করে, 
আপনার জিনিষ আপনি নিতে 

কিসের এত মান অন্তিমান ॥ 

যশে।দ।। পাগল গোপাল ! 

কোন বুদ্ধি বিবেচনা 

নাহি হ'ল এতদিনে তোর ? 

কে আপন কেবা পর, 

এই জ্ঞান এখনো হল না? 

গোপাল। ও জ্ঞান তজ্ঞান নয় মাতা ! 

ও যে ভেদ জ্ঞান অজ্ঞান সমান। 

সত্য জ্ঞানিগণ, 

নাহি করে ভেদজ্ঞান কিছু। 

একই সৃর্য্য সব ঘটে ঘটে। 

একই আম্মা! সর্ব জীবদেহে। 

তবে কেন আত্ম-পর জ্ঞান? 

আমি দ্বেখি সবই এক মাত! ! 

ছই ভাবে দুই চণে 

কিছু নাহি দেখি এ সংসারে । 

তাই পরঘর নিজঘর ভাবি, 
ভাগ ভেঙ্গে খাই ক্ষীর ননী। 

যশোদ]। € সবিন্ময়ে ) কি বলে গোপাল ! 

ধুবিতে না পারি 

কিবা কথ কয় ! 



১ 

গোপাল । 

গোপাল । 

যশোছ] 

নৌকা! বিলাস 
পে ৬০৫০ শিপন অসি 

সবই এক. সবই সমান ? 
পর ব'লে কেহ নাই মোর ? 
এ সকল পাগলের মত 

কি প্রলাপ ক*দ্রে গোপাল ! 
ভয় হয় ভাব দেখে তোর। 

মাগো ! 
বোঝ না আমার কথা, 

তাই মোরে কহ গো! পাগল ! 

আমি যাহা কই, 
জ্ঞানী বিনে এ সংসারে, 

কেহ নাহি বোঝে মাতা! 

কোথা পেলি এত জ্ঞান তুই? 
কার কাছে শিখিলি বল্্না ? 

গোঠে গোঠে নিত্য গোচারণ। 

বাখালের সনে খেল করা । 

তার মাঝে কেবা বল, 

দ্বিল তোরে হেন তত্বজ্ঞান ? 

কেব। দিবে তত্বজ্ঞান মোরে ? 

আমিই যে সব তত্ব জানি, 

শিক্ষাগুরু নাহি কেহ মোর, 

আমিই যে শিক্ষাগুরু মাতা | 
পাগল ! পাগল ! 
একবারেই উদ্দগ্ড পাগল ! 
কেন হেন ভাব শুনি গোপালের সুখে ? 

তবে কি কেউ শক্র হরে 



গোপাল। 

নৌকা বিলাস ১৭ 
শা সাধনা পাস ও 

দিলে কিছু খাইয়ে গোপালে ? 
তাই হেন মন্তিফ বিকার? 

হায়! হায়! কি হবে উপায়? 
সবে ধন ওই এক নীলমণি, 

আমি অভাগিনী, 
কি জানি আমার ভাগ্যে 
কি হয় ঘটন? 

গোপাল ! গোপাল! 

যাহধন মোর ! 
বল্ বল্ সত্য করে বল, 

কেন এসব প্রলাপ বচন চোর? 

মা গে! 

এই যদ্দি প্রলাপ বচন মোর? 
তবে সত্যবাণী কিবা আছে আর? 

শোন নন্দরাণী ! 

নহি আমি সামান্ত গোপাল তব! 

গোরপা ধরণী ষিনি করেন পাপন ! 

আমি হুই সেই সে গোপাল। 
কেব! আমি চেন নাই মোরে। 

আমি নারায়ণ বৈকু্ঠ-বিহ্বারী, 

আমি হৃবীকেশ--দৈত্য-দপপহারী, 
আমি জগৎপাতা- _জগৎ-সবিতা । 
স্ৃষি-স্থিতি-পয়-_আমারি ইচ্ছায়। 
পাপে পুর্ণ বনুন্ধরা, হেরি, 

_ আপিয়াছি সেই-পাপ করিতে বিনাঁশ। 



১৮ নৌকা বিলাস 

যুগে যুগে এইরূপে 
অবতীর্ণ হই ধরাধামে। 
কংশ ধ্বংস তরে, 

জগতে *শ্মের রাজ্য করিতে প্রতিষ্ঠা, 

কষ্ণরূপে এসেছি সংসারে । 

পুর্ববজন্ম সাধনার ফলে, 

পুজ ভাবি-_পাও মোরে। 

বাৎসল্যের মাধূর্য; বিকাশ 

তোমা হ'তে হবে শোন মাতা ! 

শুনালাম স্বরূপ আমার, 

কিন্ত, এই তব মোর, 
আবার মায়ার বশে 

ভূলে যাবে সব। 

মায়ার প্রভাবে সবে 
না পারে চিনিতে মোরে। 

এইবার বুঝে দেখ মোরে, 
কারে ল'য়ে খেল! কর সবে। 

যাই আমি। 

( নহ্স। প্রস্থান ) 
তৎক্ষণাৎ নন্দের প্রবেশ 

( ব্যস্তভাবে ) ষশোমতি ! যশোমতি । 

একি ? নিঃশব ? নিশ্চল ? 
কেন হেন দশ তব? 

এই মাত্র ছুটে গেল গোপাল বাহিরে ! 
কুবিতে না পারি কিছু। 



বশো।। 

নন্দ । 

নৌকা বিলাস ১৯ 

পপ্ররুতিস্থ হইয়া ) 
গোপপতি ! 

জ্ঞানহার! হইনু ক্ণেক। 
এই মাত্র গোপালের মুখে 

শুনিন্থ যে তত্বকথা, 

শুনি দেই তব্ববাণী, 
বিশ্ময়েতে ডুবে গেছে মন। 

কহিল! গোপাল আজি, 

“নাহি অমি সামান্ গোপাল। 

আঁমি এই স্য্টিস্থিতি সংহার কারণ 

নারায়ণ_ বৈকুগ্ঠের পতি। 

নাশিবারে অধর্থের গ্লানি, 

অবতীর্ণ ধরাধামে আমি””। 

এ) ?1--বল কি বল কিরাণী! 

হেন বাণী--কহিল। গোপাল ? 

গোপালের শিশুমুখে, 

এই সব আঁশ্চ্যয বচন? 

যশোমতি ! 

সতত চঞ্চল মতি গোপাল মোদের । 

করে খেল! রাখালের সনে। 

ভাগ ভেঙ্গে ঘরে ঘরে 

এখনও করে ননী চুরি ! 
লেই হ'ল বৈকুঠের-পতি ? 
কি বুঝিব বল এতে? 

ঘরে থরে করে ননী চুরি। 
শর 



তি নৌকা বিলাস 
রর রানির” গানরাজ চান বহার অয উর রব স্ট জি বস এ সি জইউএি ৬ এট এটা অই এ উট ৬. একি জার্সি 

যশোদ।। 

ননা। 

একথার প্রত্যুত্তর তরে, 

“আত্মপর এ সংসারে 

নাহি কেহ তার। 

তাই তার পর ঘরে ননী চুরি। 

এই মিথ্যা অপবাদ 

দেয় যত অজ্ঞান মানব ।৮ 

এত পাকা কথ! -- | 

কোথা পেলে গোপাল মোদের? 

মম মনে লয়, 

হয়তে৷ বা কোন বাধি 

সংক্রামিত শিশুর শিরেতে। 

গোপরাজ ! 

সবে ধন নীলমণি মোর । 

শেষে কি তার মস্তিফ বিকার, 

ঘটিল হায় কপালের দোষে? 
অদৃষ্টের লিপি 

কোনরূপে না হয় খণ্ডন । 

আর বদি ধর 

“সত্যই সেই নারায়ণ ভূভার হরণ, 
অবতীর্ণ ধরাতল মাঝে। 

তাহ'লে তাহ'লে-_ 

বল দেখি আর 

পুক্র বলে কোলে নিতে 

পারিবে কি গোপালে কখন? 

গুজ সুখ চুনের স্বাদ 



যশোদ। । 

নৌকা বিলাস ২১ 
পপি টা এ 2, বি জি ক 

লভিতে কি পারিবে কখনো ? 

বরঞ্চ হইবে মনে, 
এতদিন অজ্ঞানের বশে 

সর্গ লয়ে করিয়াছি খেলা । 

নারায়ণে পুত্রজ্ঞানেঃ 
কত মন্দ কত তিরস্কার বাণী, 

ক্হিয়াছি প্রতিদিন মোর!। 

এ পাপের নাহি পরিত্রাণ ! 

যশোমতি। 

ভাব মোরা কত নিরুপায় ? 

হায় নাথ ! 

নিতান্তই মন্দভাগ) মোর] । 

তানাহ*লে আঙ্ি 

হবে কেন হরিষে বিষার্দ ! 

কি কুক্ষণে আর্জি নিশ! হয়েছে প্রভাত । 

কে জানিত হার । 

স্থধার সাগর হু'তে 

উঠিবেরে হেন হলাহল। 
কে জানিত হায় ! 

স্থথ-্বর্গ হ'তে আজি হইব পতিত । 
কহ নাথ! 

কেমনে ভাবিব 

রুষণ নহে পু আমাদের | 

যার সুখে নিত; নিতা ক্দীর-সর-ননী, 

তুলে দিয়ে না মিডিত লাখ । 



২২ 

যশোধ।। 

নৌকা বিলাস 

যারে বক্ষে করি 

তৃপ্তি নাহি পাই। 

যার মুখে একবার 

ম! মাডাক শুনি! 

প্রাণ মন হইত শীতল । 
সেই কৃষ্ণ সেই নীলমণি। 

সেই মোর অঞ্চলের নিধি, 

সত্য সত্য পুজ নয়? 
ওঃ ওঃ কিবা বজ্রাঘাত, 

নাহি পারি সহিতে পরাণে। 

(ছঃখ প্রকাশ ) 

বথা খে যশোমতি | 

যা হবার হইবে নিশ্চয় । 
তবে আমার ধারণা, 

গোপালের মন্তিফের ব্যাধি ইহা, 
খতএব সুবিজ্ঞ বৈদেরে ডাকি, 

একবার দেখাই গোপালে, 
দেখি কিবা বলে বৈদ।)রাজ। 

তবে তাই কর - তাই কর গোপরাজ ! 
অবিলম্বে ডাঁক বৈদ।রাজে। 
যাই আমি গোপালে ডাকিতে। 

(প্রস্থান ) 

তাইত? 
এষে কঠিন সমস্তা 1 
কফ যদি নারায়ণ, 
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তবে কেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ত্যজি, 

গোঁপ গৃহে লভিবে জনম ? 

দুর হ'ক বুথা চিন্তা মোর, 

এখনি পাঠাই দত বৈদে।র সন্ধানে । 

(প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্ঠয 

(নিভৃত প্রদেশ ) 

যোগমায়। ও বাধার প্রবেশ 

রাধা। কহ কহ বুড়ী মাই ! 
কষ দরশন বিনে কেমনে বাচিব? 

গান 

শুন বুড়ী মাই, তোমাকে জানাই, 
আমার যতেক দুখ। 

সারাটী দিবস বহিয়ে ষে গেল, 
মা, দেখি বধুর মুখ ॥ 

(কেমন ক'রে বনে বাইগে ) 

€ প্রাণ বধু দর্শনে কেমন করে বনে যাইগে। ) 
বোগমায়! ৷ শোন রাধে ! বিনোদিনি | 

চিন্তিয়াছি একটা উপার । 

বদি রাজী হও 
ঘেখ মনে ভাবি। 
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প্রণাম 

(যদি রাজী হও) (আমার কথায় ) 
€( তবে পাবে শ্যামের দরশন ) 

রাধা । 

হশান্ম 

(ওগো বল বল) ( আমার মাথার দিব্যি ) 

(তুমি যা বলিবে তাই করিব ) 

(যদ্দি কালাচাদের দেখ! মেলে 

তবে তুমি যা বপিবে তাই করিব) 

যোগমায়া। তবে পসার! সাজায়ে, 
যুসুনার ঘাটে চল যাই। 

কৃষ্ণ কর্ণধার রূপে 

আছে সেথা তরী নিয়ে । 

পার হবার ছলে, 

কৃষ্ণ সহ হইবে মিলন । 

গ্পান্ন 

(কে পারবে ধনী ) (সঙ্গে যেতে ) 
7. (কমার সঙ্গে ঘাটে যেতে ) 

(নইলে দেখা যে হবে না) 

€ এই ছল বিনে কভু দেখ! যে হবে না) 

(মিলিয়ে দেব) (আজি তৌমায় ) 
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(কৃষ্ণ সনে আজি তোমায় মিলিয়ে দেব ) 
(আর ভাবতে হবে না) ( ওগো ধনি ) 
€( কৃষ্ণ মনে মিলন তরে ) 

রাধা । বুড়ীমাই ! 
তুমি মোর থাকিলে সহায়, 

কোন ভয় কোন চিন্ত। থাকে না রাধার । 

এই ব্রজপুরে, 
তুমি মোর সদ] হিটৈষিণী। 
মধুরভাষিণী তব সম কেবা আছে ? 

তবে আর বিলম্ব না করি-_- 

তবরা করি চল ঘাটে যাই। 

যোগ । তাই চল বিনোদিনি ! 
পসরা সাজায়ে এস শ্রান্থগতি | 

(উভয়ের প্রস্থান ) 

বউ দৃশ্য 
( গোষ্ঠপথ ) 

কৃষ্$ ও সুবলের প্রবেশ । 

গ্পান্ন 

(সবল আমায় নিয়ে চল ) 
€( আমি বমুনারি ঘাটে যাব). 

সাঙ্গ হ'ল গোষ্ঠখেলা, যাব আমি-কদমতলা, 
পার করিতে ব্রজ গোপিনীরে । 



২৬ 

স্থবল। 

বল। 

নৌক। বিলাস, 
শু 

বলরামের প্রবেশ ৷ 

কষে লক্ষে কোথা বাবে বল না সুবল ! 

গশান্ে 

€( আমি কানাইয়ের সঙ্গে ষাব ) 

( এক। যেতে দিব নানে ) 

(জনাস্তিকে ) 

পশাম্ম্ 

€ দাদা গেলেত রাধা পাব না) 

(হাল আমার এই ভাবন। ) 
( শুন শুন ভাইরে স্থবল ) 
বলাই দ1! 
কোথা যাবে বল তুমি ? 

তুমি গেলে-_ 

কে ফিরাবে ধেনু বস গণে? 

হ্পাভ্ল 

(ধেনুবস কে ফিরাবে ) তুমি আর- 
কানাই দুজন গেলে ) 

যা বলিছ সত্যই সুবল ! 

মম শিঙগা করিলে বাদন, 

সে ধ্বনিতে নব লক্ষ ধেনু 

ফিরে আসে তখনি নিকটে । 



ক। 

সুবল। 

সবল। 

নৌকা! বিলাস ২ 
শিস সবর অজ 

আর ভাই কানাইএর বেণুঃ 
পারে ফিরাইতে নব লক্ষ ধেনু। 

তবে থাক্ নাহি যাব আমি । 

কিন্ত, একটা কথ! ব'লে ষাই তোমা । 
ঘোরে অহনিরশ কংশ অন্ুচর | 
ভয় হয় পাছে কৃষ্ধে ধ'রে লয়ে যায় । 

এক কাজ করিও স্থুবল ! 

বিপদে পড়িলে কৃষঃ 

বংশীধবনি করিবে তখন, 

গুনি ধ্বনি হবে৷ উপনীত আমি । 

আসি তবে? 

(প্রস্থান ) 

যাও তুমি অন্তরালে ভাই! 
পার করি দ্বিখ শ্রীরাধায়। 

বলাইদ। করেছে নিষেধ, 

ছেড়ে তোমা যেন নাহি যাই কোথা । 

পাছে তোম! বেঁধে নেয় কংশ অন্ুচর | 

কার সাধ্য বাধে মোরে ? 

তৃণ তুল্য জ্ঞান করি কংশ অনুচরে। 

গাম্ন 

(হাত বেঁধে ছিলরে ) (সামান্য মনীর তরে ) 



সুবল । 

রু্ণ। 

যোগ। 

বৃষ । 

নৌকা বিলাস 

হাম 

(আমি আপনি বীধা পড়েছি ভাই) 
_(নন্দরাণী মায়ের কাছে) 

তবে আমি যাই ভাই! 
নীত্র করি গোপীগণে করি পার 

এজ চলে তুমি । 

] (প্রস্থান ) 

কোথা পাব তরী? 

কিসে পার করিব রাধায় ? 

যোগমায়ায় করিলে স্মরণ 

তরী-মিলে যাইবে নিশ্চয় | 
কোথা মাতঃ 

দেহ দরশন মোরে। 

দয়া করি সাধ মোর কাজ। 

তুমি বিনে নাহি কেহ আর। 
যোগমায়ার প্রবেশ । 

কেন কৃষ্ণ! করেছ স্মরণ ? 

গ্পান্ন 

(মাগো আমার তরী নাই গো) 
(ব্রজগোপী পার করিতে ) 

তুমি সে তরীর মাঝে কি মাল ভরিবে? 
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পাস পস্্সম সিস্উিল বগএ টিপি সি 

কষ। 

গান্ন 

(আমি কিশোরী ভরা ভরিব) 
(ব্রজগোগী পার করিব) 

যোগ। কেব! হবে তরীর কাগারী ? 

কৃষট। ্ 

হগাম্ম 

(আমি হবো) (তরীর কাণ্ডারী ) 
(ব্রজগোপী পার করিতে তরীর কাগারী আমি হব ) 

যোগ। 

গ্শাষ্ম 

(তবে তোমার তরী আমি হুব ) 

(দেহ-তরী-_সাজায়ে দিব) 
কৃষণ। কহ মাগো ! 

সাজাইবে কেমনে তরণী ? 

| যোগ । 

গশান্ম 

“বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে গলুই গড়িব, 
ধৈর্য্য -দাড়ার উপর খাড়া করিব। 
(খাড়া করিব হে)” 

 স্বক। :... তক! আর লহ কোখ| পাবে? 



কৃঝি। 

যোগ । 

কৃষ্ঃ | 

যোগ । 

কৃষ্ড। 

যোগ । 

লৌক! বিলাস 

গগান্ন 

“আসক্তির তক্তা দিয়ে লইব যুড়িয়।। 

লালসার লোহ দ্বিয়া লইব মুড়িয়। ৷ 

(মুড়িয়া লব হে ১ 
গুর। আর মাস্তল কোথ! পাবে? 

গপাম্য 

“নববিধ ভক্তি দিয়ে নয়গুরা  গড়িব। 

ভাবের মাস্তুল তায় উঠাইয়।! দিব ॥ 
( উঠাইয়া। দিব হে) ( ভাবের মাস্তল তায়) 

তরীর বাতা কি দিয়ে দেব? 

কেন আমার এই ছুবাছ দিয়ে বাতা দেব। 

আমি কিন্ত তরী বেয়ে নিতে পারবে না, 

যদ্দি চড়ক আর বাদাম না দাও । 

গপান্ষে 

“কুটিনাটি বুদ্ধি দিয়ে চড়ক বাধিব। 
€প্রমের বাদাম তায় ঝুলাইয়া দিব 
€ঝুলাইয়া৷ দিব হে) ( প্রেমের বাদাম ) 

বাধাম দিলে রশিও ত হিতে ফবে।. 
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যোগ। 

গগাষ্ম 

“সাধুসঙ্গ কালরশি চৌদিকে আঁটিয়া। 
পাছে মাঝী হাল ধরে" থাকছে বসিয়া, 

(বসিয়া থাক হে) (পাছে নাবিক হাল ধরে )। 
এস এখন তরী নেবে এস। 

( সকলের প্রস্থান ) 

সগুম দ্ুশ্খয £ 
€ যমুনাতট ) 

রাধা ও ললিতার প্রবেশ । 

রাধা । কই সখি। তরী কোথা ? 
নাই পাই তরণী দেখিতে । 

কিসে পার হইব যমুনা ? 
এস তবে এক মনে কৃষ্ণ বলে ডাকি। 

শুনিয়াছি কৃষ্ণ নাকি পারের কাগ্ারী। 

রাধা ও ললিতা! । 

গগাক্ন 

পার কর হে পারের কাগ্ারী। 

নিয়ে এসহে প্রীপদ-তরী ॥ 
শুনেছি হে জগত্শ্বামী, 
পার করিবার কর্তা! তুমি, 

এস স্বর1-তরি এই মুন! বারি ॥ 



৩২ 

বাধা । 

নৌকা বিলাস 

না'বক বেশে তরীসহ কষ্খের প্রবেশ । 

প্রগাজ্ম 

কাগ্ারী সেজেছি আমি ভাই। 
পার কারতে তরী নিয়ে এসেছি যে তাই॥ 

ভবপারে যাবি যদি, 

হরিবল নিরবধি, 
হরিনাম বিনে ত আর পথের সম্বল নাই ॥ 

হের লো ললিতে ! 

বহুদূরে একখান। তরী দেখা যায়। 

কখনে তরঙ্গে ডুবি, 

হইতেছে অনৃষ্ত তখনি । 

পুনঃ ভেসে উঠিতেছে ওই । 

গশাল্ম 

তরী ভিড়াও হে তরী যেও না বেয়ে । 

যেও নাবেয়ে তরী যেও না বেয়ে ॥ 
লইয়। দধির পসারী, 
যাব কংশ রাজার বাড়ী, 

| দ্বধি হুগ্ধ নষ্ট হয় পারঘাটে বজিয়ে ॥ 
তুমি ত সুজন নেয়ে, 

আমরা গোপেরি মেয়ে, . 
মধুষ্বার হাটে যাব সমন্ন যায় ঝষে 7. 



নৌকা পিলাঁল ৩৩ 

কষ । 

পাক 

«“একমণে'র ওজন তরী “ছুমণ' ধরে না। 
আমি তরী নিয়ে ঘুরিকিপরি কুলে ভিড়াইন। ॥ 

মণের বেশী হবে যারা, 

তরী ডুবে খাবে মারা, 

ওজন করা থাক যদি উঠে দেখ না॥ 

রাধা ।” 

ক্লে 

(মাঝি পার কররে ) 
( মথুরার ঘাটে যাব পার কররে ) 

চ্গান্ল 

আমার তরী কুলে ভিড়াই না, 
(কুল ছাড়িয়ে আস্তে হবে ) 

ললিতা | ওহে মাঝি । তোমাকে ন! হয় কিছু কড়ি দেব। 

কৃ । কড়িদেবে? আচ্ছ৷ কত দেবে? 

ললিতা । তোমাকে এক পাই দেব। 
কৃষও। 

শাম 

(এক পাই এক চাই) 

(এক বিনে লইনা কারে ) 
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জা তানজিল লে মিনতি শী পি শী তেও পপ লতা লী লী ৮ এ তত তলত তিতি লাশ ৩ 

ললিতা । তবে:তোমায় এক আনা দিব। 

কৃষ্ণ। 

তশাম্ন 

“এক ন। এক। না, (এক হ'লে পার করিতাম ) 

( তোমর! নব রঙ্গিনী যে) 

ললিতা । আচ্ছা তোমায় একটী আধূলি দেব। 

রুষ্ঃ। 
লালন 

(আমি আধুলিতে পাঁর করিনে ) 

(ব্রজগোপীর ধূলি বিনে আধুলিতে 
পার করিনে ) 

রাধা। সথি। ও বড় বোকা মাঝি, ও" কিছুই বোঝে না। আধুলি 
না বলে আট আনা ব'লে দেগ। 

ললিতা । ওরে বোকা মাঝি'তোকে মাট.আনাই দেব । 

কষ্ণ। 
ঞশান্ন 

(আমি আঁ _টানাতে পার করি না) 
(টানার মত ন! টানিলে ) 

(আমি টানাটানি জানি না) 
(খেয়াঘাটের কড়িনিয়ে টানাটানি জানি না) 

ললিতা । তৃবে চল যাই রাই! অন্ত ঘাটে যাই। 
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কষণ। 
চান্ন 

(কোন্ ঘাটে পার হবিগে। রাই) 

(খেয়ার কড়ি আমি সব পাই ) 

(আমার ঘাঁটে পার না হ'লে পার হবার আর সাধ্য নাই) 
ললিতা ! তবে তোকে সাড়ে আউ আনা দেব | 

কৃষ্। 

ূ হোঞ্ল 

(সাড়ে আট আনায় সারে না। 

( আমার মনের মত হলে সারে। 

ললিতা । আচ্ছ। শবে তোকে নর আন। দেব 

কষ | 

হাক 

(আমি ত নয়। মা) 

(বহুদিনের পুরাণ মাঝি) 
ললিতা | তবে তোমায় তিন স্ুক্ি দেব । 

কৃষ্ণ | 
;. ান্ন 

(আমি তিন 'শাকীর ধার ধারিনা গে।) 
(পিত্ মাহু ভ্রাতত শোকীর.ধুরধারি না গো) 

ললিত। | ওরাধে! ও কিছুই বোঝে না! আচ্ছা মাঝি! আমি 

তৌমায় বার আনাই দেব। আর বাড়াবাড়ি ক'রে না; 
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হশান্ 

(আর কিছু বাড়ীওন। ) (আরে কত রয়েছে 

বাকী আর কিছু বাঁড়ীওন| ) 
বাধা । 

পাজ্ন 

তবে, ষোল আন দ্বিব কড়ি, 

পার করে দেও তাড়াতাড়ি, 

মথুরাতে যাওয়ার সময় খায়! 

কৃঝ | 

"শান্ন 

( ষোল আনায় পার করি না) 

( এর উপরে আছে বাকী ) 
রাধা। 

ান্ন 

যে মোরে করিবে পার, 

তারে দিব গলার হার, 

খেতে দিব ক্ষীর সর ননী। 
কৃষ্ণ। তবে শোন! এ রূপবততীর নীলাম্বরীর আভা দেখে মেঘ 

ভেবে ঝড় ছুটে আম্ধে আর বমুনায় তরঙ্গ ছুটবে । তাহ'লে এই 

ভঞ্ন তরী দিয়ে কিরূপে পার ক'্রবে! ? | 
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গান 

হিত বলি গোয়ানিনী, 
খুলে ফেল কাঁচলী 

তবেত উঠিত্তে পার নায়। 
ললিতা । ওরে বোকা! তবে কি আমর। উপঙ্গ হ'রে মথুবায় 

যাব? 

কৃষ্চ। ভযাবেবৈকি। 

পলিত।। তাহ'লে ত তোমার গানেব ৩৪ ত নালবণ। 

কষ্। তোমরা আমাকে ধবল ক'পেদেও না। 

পলিতা | 

ঞশান্ন 

( তার মাথে মোর! ঘোল ঢালিব) 

( ধোল ঢালিয়ে ধবল করিব ) 

কৃ 

গশাক্ন 

( বৃগ্তির জলে ধুয়ে যাবে ) 
( আবার কাল দেখা দেবে ) 

তবে এক কাজ কর মাথায় নয় মুখে। 

তোমরা আমার বলাই দার্থাকে চেন ত? 

ললিতা । হই| চিনি। 

কষঝ। বলত সে কেমন ক'রে খবল হয়েছে! 
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ললিতা । কি করে, জান্বে? " 
কষ । শোন তবে। সে ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে নিতি নিতি ঘোল 

মাথন খেয়ে, তাঁর ভিতর পর্য্যস্ত ধবল হয়ে গেছে। 

ললিতা। 

ঞশাম্ন 

(তোর মুখে মোরা ঘোল ঢালিব ) 
( ঘোল ঢাঁলিয়ে ধবল করিব) 

কষ । এককাজ কর তোমর1। তোমর। অষ্টসথী আমার তরীতে 

উঠতে পার। কিন্তু পসরা পাশে নিরে এঁষে সুন্দরী বসে আছে তার 

চরণ ছুখানি তরীতে উঠাতে পারবে না। ওর চরণের চিন্বটা 

ভাল না৷। 

ললিতা । তবে কেমন ক'রে তরীতে উঠবে? উঠতে গেলেই ত 
তরণী চরণের স্পর্শ হবে। 

কু | ওকে তোমরা কোলে ক'রে তুল্লেই ত পার! 

ললিতা। 

এশাষ্ম 

নারীকে নারী, উঠাতে নারি, 
নারীর কাছে নারী ভারি। 

ক্ণ। তবে আমিই তাকে কোলে ক'রে তুলি? 
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ললিতা । 

প্গাম্ 

নিলাজ মাঝি ছুঁইওনারে। 
(আমরা পরনারী নিলাজ মাঝি ছুঁইও নারে) 

( পর পুরুষের বাঁতান লাগিলে-_ 
সাতঘাটে সান করিরে ) 

(এমন কথা বলিস্ নারে ) 

(রাজার কুমারী রাজার ঝিয়ারী রে) 
মাঝি। (ম্বগতঃ ) এখন যদি বেণী বাড়াবাড়ি করি, তাহ'লে 

যমুনার মনো বাসনা পুর্ণ হবে না এবং আমারও লীলাপুর্ণ হবে না। তবে 

বা কিছু বল্তে হয় মধ্য যমুনায় গিয়েই এবলব। (প্রকাশ্তে ) তবে 
এস তোমরা তরীতে ওঠ। 

(সকলে তরীতে উঠিলেন ) 

মাঝি। দেখ আমায় বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তোমর! যদি আমাকে 

কিছু খাওয়াতে পার, তাহ'লে পার ক'রে দিতে পাবি। 

ললিতা | দধি-ছুপ্ধঘোল-মাখন এসব কি আমাদের কাছে কম 

আছে? তুমি যত খেতে পার থাও। | 

মাঝি। 

গান্ন 

(আমি হাতে খেতে জানি না) 

(শিশুকাল হ'তে আমি ) 
ললিতা. তবে এস আমিই তোমাকে খাইয়ে দি। 
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৪০ নৌকা বিলাস 

মাঝি । 

র্ ও তা শা আরব ছাপা ভর আনি থত্তিশ্তি ভাসি স্তন আর 

গান 

( আমি যাঁর তাঁর হাতে খাই না) 
(মনের মত ন! হইলে) 

ললিতা । ওগো রাধে । তুমি নিনে এ মাঝির মনের মত আর 

কেউ হবে না। 

রাধা । ললিতে! কিন্তু আমি ওর দিকে না চেয়ে এবং ওর 

অঙ্গ স্পর্শ না ক'রে ঢেলে দেব। নে মাঝি! এখন খ!! 

মাঝি। (সুবে) তবে আমি তরী ডুবাইব। 

লণিতা। রাখ. রাখ. মাঝি ! এবার তোর মুখেই ঢেলে দেবে । 

( রাধ। মাঝির মুখে ঘি ঢালিয়া দিলেন) 

( মাঝি নিপ্রিত হইল ।) 

লণিতা। ওহে মাঝি! দুমিরে পড়লে ঘে? 

মাঝি। 

হাম্ন 

( আমি খাওয়ার পরে কাজ করি না) 

(যা করি তা আগেই করি) 
মাঝি। দেখ, তোমর! যদি পারে যেতে চাও, তবে সবাই এক 

একথানা বৈঠা নেও। 

গগান্ন 

(জোরে জোরে মার টান) 

(হিয়া হিয়। হিয়া! ব'লে) 
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এই বৈঠা নিয়ে কষ্ণনামের সারী গেয়ে চল। 

রাধা । সথি চল! আমরা কৃষ্ণকে ডেকে বৈঠা বেয়ে চ'লে যাই। 

প্রপাঞ্ম 

পার করহে দয়াল হরি বাইতে নারি তরী আর। 
প্রেমসাগরে বেজায় তুফান, উজান বাওয়।! ল'ল ভার ॥ 

দাড়ী মাঝি নাইহে তথা, 
তাইতে নারী আমি একা, 

মাঝে দরিয়ায় ডুবে মরি,কারে পাব কণধার ॥ 

মাঝি 
হাম্ন 

তরী চালাও হরি ঝ'লে। 
যেতে যদ্দি চাও মথুর কুলে 

রাধা 

গোল 

অধীনীরে দীনবন্ধু ধীরে কর পার। 

আমর! অবল। নারী না জানি সাতার ॥ 

তরী করে টল মল, 
পসারেতে ওঠে জল, 

মাঝখানে ডুবিলে তরী কলঙ্ক তৌমার ॥ 

ললিতা । ওগো! মাঝি ! এ যেবায়ুকোণে মেঘ উঠেছে। তরী যদি 

ডুবে যায়? 
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মাঝি। ্ রূপবতী যদি শরীর পাছায় আসে, তাহলে'ই পার 
করতে পারি। 

ললিতা । ওগো রাধে! তুমি যদি তরীর পাছায় না যাও, তাহ'লে 

আার প্রাণে কেউ বাচবে! না। 

রাধা !, (পেছনে গিয়। ) 

গান্ম 

প্রমাদ ঘটিল সইগে। প্রমাদ ঘটিল। 
নেয়ের গলার মাল! কেন আমার গলে দিল। 

কলঙ্ক রহিল সই গো কলঙ্ক রহিল। 
ঘাটের নাবিক হ'য়ে পরশ করিল । 

এই ছিল কপালে সই গে। এই ছিল কপালে। 

ঘাটের নাবিক হ'য়ে আমায় নিল কোলে ॥ 

ললিতা । ছিছিলোরাধে! 

করে পাশে দাড়াইলি গিয়ে? 

নায়ের মাঝি হয়ে-__ . 

এতই সাহস ওর গিয়েছে বাড়িয়ে, 

পরনারী পাশে রাখে নিয়ে ? 

রাধা। (স্বগতঃ) কে-_-এ মাঝি, 

চেনে নাই ললিতে এখনে । 
আমি চিনিয়াছি বনতপূর্ব্ব হ'তে। 
ছল্মবেশে মাঝি সেজে 

আসিয়াছে বধু মোর হেথা । 



ললিতা 

রাধা । 

নৌকা বিলাস ৪৩ 

সকলি লুকাতে পারের. 
কিন্তু ওই বাঁকা আখি ছটা, 
কিছুতেই পারে না লুকাতে। 

সেই বাকা আঁখি, 
সেই ৰাকা চাহুনি কালার । 

সেই, দাঁড়াল ত্রিভঙ্গ ঠাম । 

মনঙ্কাম পুর্ণ হ'ল এবে। 

যে কারণে আসা যমুনার ঘাটে, 

সে উদ্দোশ্ত হইল সাধন। 
এইবার বধু সনে 

হইবে মিলন মোর । 

এই নৌকা'-বিলাস ব্যতীত, 

মিলনের নাহি ছিল অপর ুপায়। 

হের বাধে! 

তরী খুঝি ছুটিল এবার । 

প্রচণ্ড তরঙ্গ রাশি, 

তরী করে টল্মল | 

কি হবে রাই বলগে। উপায় ? 

শান্ন 

অদ্ধ নৌকা হ'ল তল্। 
প্রখন করি কাঁর বল, 

নাবিকের গলেতে ধরিব। 
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(কুষ্ণ-কবেষ্টন ) 
( তৎক্ষণাৎ ছন্মবেশ ত্যাগ কৰিয়। ব্রিভঙলমুত্তি ধরিয়। 

কৃষ্ দাঁড়াইলেন | যুগলমিলন হুইল ) 

পি শী শশিিশতি পর ৮ প্রি পপ শি আনি সির 

সথীগণ । 

ভিজ হাাভ্য 

*যামের বামে রাই দীড়াইল। 

রাধারুষ্জের মিলন হ'ল ॥ 

আমার রাই সে রসের সিন্ধু অমিয় পাথাব, 

রসময় কান্ড তহে দিয়েছেন সাতার ॥ 

রাধা কুন্ছের মিলন হ'ল। 

সবাই--চাদ বদনে হরিবল হরিবল ॥ 

প্রিন্টার-_প্ী গ্চুলেনদু দত, দামোঘর শ্রি্টিং ওয়ার্ক, 

৯০৬, আমহাষ্ট” স্ব, কলিকাতা! | 





শা ্ সা. 

নদেরনিমা। ইতি ক 
জগ মাধাই উদ্ধার প্রতি সন্ত আছে. মুলা ১২ এক গা 

শ্রী 'নেন্্রন'থ নন্দী রুত । শশীহাজর'র দলের বিজয় 

পর্থত ৮বজযন্ঠী, ত5"ত ভরুমের ও রাপার মধুর ভাবলীল।, 

মহাদেবের মঠিত বলশুপ্রের মু, আরুষ। কক্তুক শানবধ, অভিনয়ে 

প্নিপসের সমগৃঘ, মলা ১৮০ এক ঢাক, ছয় গানা 

পর বাম আগোব বাপুর প্রণাত শ॥গৌরাঙ্গ অপেরার চির 

১ শুকন নটক পরশুর!মের নিঃক্ষত্রিষ ধরনী, 
ম। 55509 ক বাম, স'ঠার প্রড়টি* সবত গাছে । মূলা ১৯ টাকা । 

উজ ন্ক্কান্ন অথঘে।রওক্দু কাব।তাথথ প্রণীত। উহ। 

,শালান'খ অপেবাধ বশের সহিত 

অভিনীত | ইঠত আরুফের বালা পাপ!, পৃতন'বধ, ক'লীযদমন, কংসবধ, 

বনুদেৰ 9 (দলকীব কারাগুহে নিগাতন সমন বিষদভ।বে বণিত আছে । 

মূল) ১॥* ট।ক। 

এশম্কগল্যভল শ/সৌবীন্্র মোহন ০ট্।পাধ্যায় প্রণীত 
'মমন হুর্নার, অভিনয় ৪ তদ্রুপ সুন্দর | উহাতে 

বিরাধনের কটনীতি 'ও ভযঙ্কর চরিত্র তাহার কন) শ্ুজাতার কমোনীয় চবিত্ত, 

অপূর্ব মহত্ব, নায়কের নিঃম্বাথ মহণীযতা, বীরাঙ্গের ঝকছের মত উদীম, 

শ্বামলীর কে'মল চরিক্তর' শিব:ষযণের বীরদীপ্ৰ চরিত্র প্রভৃতি দেখিয়া দ্বণায় 

ও বিম্মযে হতবাক হইবেন । মুল্য ১০ ট/ক।। 

( ভঃগারী ম্পেরায অভিনীত হইতেছে 0 এই 

বই খনি নাটা-জগতে যুগাস্থর আনিয়াছে । 

রাজ। দণ্ডীর চরিত্র স্থঙি লেখকের এক অভিনব 

কতিব উর্ধশীর চরিত্রে মনোবিজ্ঞানের এক অপূর্ব রহন্ত উজ্ঘাটিত। রাণী 

বিনতার পতিপ্রেম শীত সাবিত্রীর মতই অনুকরণীয় । মুলা ১৪* টাকা । 
শীপ্রফুল্লকুমার ধর_-৪৪, নিমুগোস্বামীর লেন. কলিকা'ত' 

॥ 

ইনার ভাষ। 



প্রফুল্ল কুমার ধের ন্থুলভ কলিকাতা লাইচত্ররী 
১৯৪ অপার চিৎপুর রোড,কলিকাতা 





কালিয়-দমন 
( কষফ্-যাত্রা ) 

সপ্তরধি, অন্ৃষ্ট, পুত্র-পরিচয়, শ্রীবন্দাবন, রাবণ-বধ, প্রভৃতি 

গ্রন্থ প্রণেতা 

জরীজঘোরচজ্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত 

প্রকাশক--জ্রীপ্রফুল কুমার ধর 
ুলভ্ড কলিক্ষাতা লাইঢজরী 

১০৪, আপার চিৎগুর রোড, কলিকাতা 

সুঙ্য চারি আন! 



দ্বাল্জ্ক্ঞ্জে (রতিশাস্ত) এই গ্রন্থে শশ, ও পদ্মিনী আদি 
চারিজ!তি নরনারী বর্ণন। নারীগণের দক্ষিণ 

ও বামাঙ্গে গুরু ও কুষ্ণপৃ্গ ভিথিভেদে ষোড়শ অঙ্গে যোড়শমাত অগ্রি- 
স্কলিঙ্গারুতি, মদনের অবস্থিতি ও তিথিভেদে তত্তসঙ্গে নরের কর্তব্য 
নিরূপণ 'ও চঙ্দন-নখ-দন্তারেখাস্কনীদিচ্ে বৈচ্যতিক ক্রিয়ার প্রকাশে অন্ব- 
বাগেদীপনাদি রশ্তিক্রিয়! রহস্য ইহ|তে বর্ণিত আছে, বহু ভ্রিবর্ণ রঞ্জিত 
চিত্রপহ শবমা বংধাহ মূল্য ১২ টাকা। 

বরাহ মিহির ও খন] শ্রীকালীমোহন বিগ্ারত্ব সম্পাদিত, 
ইহাতে একাপাবে জোতিষের পরিচয়, 

গর্ভান্ত মঙ্গন গণনা, ফীণ্ড। ফসল, লাভালান, বন্ধা!ত, সতীত্ব, বিবাহ, 

যেঁটিক বিচাঁব, ব্ম।যন্দর্চাব গভের দৃষ্টি, নক্ষর বিবরণ এবং খনার বচন- 
গুলিন বাঈগ|ল। 'অগবাদ মাছে, বরাভমিতির "9 খনাৰ জীবনী সহ মুলা 1০ 

দশ অন।। খনার বচন ৮%* অনা । 'অনৃষ্ট পৰীক্ষা ৮০ 'আনা। 

স্বগ্লফল-কণ্পদ্রেম এই গ্রন্থখ।নি চারিভ'গে সম্পূর্ণ । প্রথম 
ভাঁগে--ন্বপ্নবিষয়ক, দ্বিতীয় ভাগে জ্যোতিষ, 

যাঁত্রা ও ইচি টীকটিকির ফল|ফল, খনার বচন। তৃতীয়ভাগে--কাঁকশব- 
জন ও তাভার ফলাফল। চতৃর্ঘভাগে স্পন্দন চরিত্র লিখিত আছে। 

মূল্য ॥* আট আঁনা। যবন সংভিতা-মূলা ১৯ টীকা। | 

জ্োতিষ-দীপি কা পণ্ডিত শ্রীরামদেব শ্বৃতিতীর্থ কর্তৃক সংশো- 
ধিত। ইহাতে জন্ম গ্রজণেব পর জাতকের 

শুভ।শুভ ফল পবীক্ষ কী প্রস্থত করা, পরমায় নিরূপণ, মৃত্যুগণনা, 
বিবাহের ঘোটক বিচ।র গ্রহ রিঠি, কা'লাশুবি কথন কোষ্ঠী বিচার প্রভৃতি 
শত শত বিষয় আছে, বে বাধাই, মূলা ১০ পাচসিক| | 

অব্যর্থ ুষ্টিযোগ আমুর্ধেদোক্ত গাছ গাছভ। ঘ্বার। সর্ববিধ 

জটিল নৃ্তন ও পুরাতন ব্যাধির চিকিৎস! 
এমন কি নিজে নিজে লতাপাতা ছিনিবার উপায় ও কোন কোন রোগে 
কিরূপ ব্যবহীধ্য তাহার সমস্ত বিষয়গুলি সুন্দর 'ভাবে বর্ণিত 'আঁছে 
মূল্য ॥%ৎ দশ আন। দ্রব্যগুণ পরিচয় ৪* আঁনা। 

_ শ্রীপ্রকুল্ কুমার ধর--৪৪, নিমুগোন্বামী লেন, কৰিকাঁত1। 



চরিত্র 

প্জগঞণ :-- 

শ্ীকৃষঃ, বলরাম, গ্রীদাস, কালীয়নাগ, 

নারদ, নন্দ, আয়ান, টব, 

রাখালগণ, প্রভৃতি | 

পাজীগণ £- 

শ্রীরাধা, বৃন্দ ঘশোদা, জটিলা, কুটিলা, 
উরগ। € কালীয় স্ত্রী) সখীগণ 

প্রন্ভৃতি | 

গ্রস্থকারের কতকগুলি স্থন্দর কৃষ্ণ-যাত্রার বউ 

১। মান ৫ । প্রভাস-মিলন 

২। মাথুর ৬। নৌকাবিলাস 
৩। কলক্ক-ভঞ্জন ৭1 অক্রুর সংবাদ 
৪। গ্রীগৌরাজ ৮। কৃষ্ণকালী 

প্রভতযক খানির ম্বল্য চারি আনা হিসাছৰ 



.আন্ুনিক্ক সাম্ক-ওতাীতলী 
বহুগ্রন্থ 'প্রণেত। শ্রীন্বশীলকুমার শীল প্রণীত। ইহাতে শাক, লুক্ধ, 

পাঁয়স, পিষ্টক হইতে আরম্ত করিয়! চপ, কাটলেট, পোলাও, কারি, কোম্মা, 
কাবাব," কোণা, মিষ্টা্নদি সকল প্রকার 'আধুনিক রন্ধন প্রণালী সরল 
ভাষায় লিখিত 'আছে । বাজারের বাজে পাকপ্রণালী ব্রের করিয় 
প্রতারিত হইবো না। উতকৃষ্ট ছাপ, কাগজ স্ুরম্য বিলাঁতী সীধাঈ, 
মূল্য ১২.এক টাক।। 

ইংরাজী -ভাব! শিক্ষা শ্রীঘদনমোহন শেঠ বি, এস্-মি গ্রণীত 
নিজে নিজে ইংরাজী লিখিবাব, কতি- 

বার'ও শিখিবাঁর চুডান্ত পুস্তক। ইংবাজীতে কথোপকথন করিতে 'ও 
কিবূপে বিশুদ্ধরূপে ইংর/জী লিখিতে হয়, কিরূপে ইংরাজীতে পত্র লিখিতে 
হয় তাহ! সমন্তই এই পুস্তকে শিথিবেন। যাহা ইংরাঁজ-রাঁজ্যে আবশুক, 
সকলই নুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ কর! হইয়।ছে, মূল্য 1৮০ দশআন! কাপছে 
বধাই ৪০ বারআন।। 

অস্বল্জার্থ-জজ্ক্রিক্কা 'অমরলিংহ কৃত 'অমরফোষ 
'অভিধান। মূল গ্রন্থের সমস্ত 

শবের স্ুচীপত্র সচ। এ প্রকার বিশুদ্ধ সংস্করণ পূর্বে আর ছাপা হয় নাই। 
এই গ্রন্থ টোলের ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী ৷ বঙ্গানুবাদ সহিত ৩৬* 
পৃ্ঠ।ব উপর বিলাতি বাধাই মূল্য ১৭ পাচসিক|। 

অদ্ভূত সপ্রসিদ্ধ ম্যাজিসিয়ান্ প্রীমিহিরলাল চট 
পাধ্যায় প্রণীত । ম্যাজিক শিখিবার চূড়ান্ত 

জ্বাচুল্বিচস্য পুত্তক। কৌটার ভিতর টাকা রাখির 
উড়ান, ফুল শূন্টে ঝুলান, ডিম জলে ভাসান, 

দৈববলে বরফ প্রস্থত। জলকে দুখ করা, মগ্কসমেত ওয়াইন গ্লাসকে অদৃস্থ 
কর! প্রভৃতি প্রায় চাঁরি শত আশ্চর্য্য কৌশলে লিখিত আছে | সচিত্র 
মূল্য ৪* বারআন। 

শ্ত্ীপ্রফুল্ল কুমার ধর-_-৪৪, নিমুগোন্বামী লেন, কলিকাতা 



হ্বভ1ভিলল-্মজ্ন 

প্রথম দৃশ্য 
€(নন্দালজ ) 

যশোদা ও কুষ্ উপস্থিত । 

যশোদা । বল্ ত গোপাল ! 

কোন্ ছুঃখে-কিসের অভাবে, 

অপরের ঘরে যাস্, 

ননী চুরি ক'রে খেতে ? 

এ'ত ননী এত সর--- 

তোরই তরে রাখি নিত্য করিয়ে প্রস্ত্াত, 
তবু তুই যাবি অন্ঠ গ্ুহে ? 

কত লোকে কটু কগয়ে যায়, 

কিবা ছুঃখ পাই "তাতে 

পারিস্ কি বুঝিতে গোপাল ! 

গানে 

ঘরে তোর কত ক্ষীর ননী, 

কেন অমন করে পরের ঘরে 

ননী চুরি কবে খাস নীলমণি ॥ 



কালিয়-দমন 
৯ এগ শি আট পা শি এ ওলি পপির অ্টরিস্সটি এস্টি এি স্টিমার শত এর আর উল টি 

লোকে কত কটু কয়, 

বল্ ত প্রাণে কিতা সয়, 

তোর তরে কি মাথা খুড়ে মরতে হবে এখনি ॥ 

ও | মিছে কথা কর মাগে|! 

আমি ত যাইনি কারো ঘরে, 

আমিযে মা! 

ঘরে থাকি কোলে বসে তোর । 

তবু কেন মিছে কথা শুনে__ 

রাগ ক'রে বকিস্ আমারে ? 

গান 

মাগো মিছে করে লোকে কত বলে। 

আমি ত মা যাইনি কোথা-- 

থাকি সে তোর কোলে ॥ 

মন্দ দেখে মোরে যারা, 

বলে এসে তোমায় তারা । 

ভাল বাসে যারা মোরে--- 

তাব৷ মন্দ নাহি বলে। 

নন্দরাজের গ্রবেশ। 

না| যশোর! যশোদে ! শোন আশ্চর্য্য কাহিনী । 



যশোদ]। 

নন । 

যশোদা। 

নন । 

যশোদ]। 

কালিয়-দমন রা 
শর্সিস্তি 

ষাই মা গো! 

খেলিবারে বলাইদার সনে। 

( ক্রুত প্রস্থান ) 

কহ নাথ! কি কহিবে মোরে? 
যশোমতি ! 

এ গোপাল নহে বুঝি সামান্ গোপাল। 

কেন বল দেখি! 

কি ক'রেছে__ ? 

কিসে এত আশ্চর্য্য হয়েছ ? 

শুনিলাম আজি, 

গতকল্য গোপাল মোদের-- 

করিয়াছে শকট ভর্রন, 

ওই' ক্ষুদ্র শিশু-_- 

অবহেলে নাকি খেলিতে থেলিতে, 

অত বড় প্রকাণ্ড শকট, 

চূর্ণ করি ফেলেছে তখনি । 
সেদিন সেই যমল অর্জুন, 
ভগ্ন করি ফেলিল ভূলে, 

পুনঃ এ শকট ভঙ্জন, 
বল দেখি যশোমতি ! 

কত বড় আশ্চর্যের কথা । 

আর সেই পুতনার কথা ? 

কি ভীষণ রাক্ষসী পুতনা, 

ত্বন্স পান ছলে-_ 

অবহেলে করিল নিধন ? 



নন্দ | 

যশোদা । 

ননা। 

যশোদা । 

নন্দ | 

যশোদ। । 

কালিষ-দমন 

কখনো কি শুনেছ কোথায় ? 

এই সব গুরুতর কাজ 

করে এত ক্ষুদ্র শিশু হয়ে? 

তাই ত বলিচ্চ প্র্রিয়ে ! 

এ গোপাল নহে কক সামান্য গোপাল 

আরে! তবে শোন নাথ ! 

করি নাই এখনো প্রকাশ ! 

কখনো! কখনো 

অস্তরাল হ'তে 

শুনি মিষ্ট নুপুর শিঞ্জন । 
কাছে গিয়ে দেখি-_ 

নুপুর বিভীন চরণ য্গল-__ 
খেলিতেছে গোপাল একাকী । 

শুধাঁইলে বলে, 

কই কোথা নৃপুর শিঞ্জন ? 

মিথ্যে তৃমি শুনেচ অবণে। 

আরো এক দিন ? 

মনে পড়ে ষশোমতি ? 

কোনদিন? কোন্ কথা ? 

যেদিন যেদিন তোমা 

নিজ কচি মুখখানি করিয়ে ব্যাদন 

দেখাইলা ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে ? 

ওঃ কিব! সেই দৃশ্য নাথ ! 
এখনো "্মরিলে 

প্রাণ ষেন ওঠে চমকিয়ে । 



কালিয়-দমন 
শিরা এপাশ পরি রি আর্ট জি এ বসি উপ সি টি সপ আরজ পপি উতিসিতীনদি সিল স্ছি 

হেরিলাম কত রবি, 

কত শশী কত সিন্কুগিরি ৷ 

কত নদ নদী, 

পশুপক্ষী নর, 

করিছে বসতি সেই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে, 

একি কাণ্ড বল দেখি নাথ! 

যখনি এ সব কথা ভাবি মনে মনে, 

পারি না তখন নাথ ! 

গোপালের পানে চাতিবারে, 

ভয় হয় যেন গোঁপাঁলে হেরিত্ে, 

মনে হয় নাথ ! 

পুত্রজ্ঞানে কারে ল”য়ে করি খেলা ? 

যিনি এই অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের পতি, 

ধার লীল! ধার খেলা, 

ব্যাপ্ত এই বিশ্ব চরাঁচরে ; 
তার সনে মোর1-_ 

পুতুলের মত-_ 

করি খেলা নিশিদিন নাথ । 

গান 

চিনিতে নন পারি এ কোন্ গোপাল । 

গোরূপা ধরণী যিনি করেন পালন-- 

সেই বুঝি এই হইবে গো-পাল ॥ 



কালিয়-দমন 
আপ আপ শপ ব্তপ স্প সপ স্পা স্পা আপা সপ শা 

যিনি জগৎপাতা-জগৎ-ঈশ্বর, 

তিনি কি লীলা ছলে আসিয়া গোকুলে-_ 

হইলেন এই যশোদা-ছুলাল ॥ 

নন্দ। কিন্ত, যশোমতি ! 

গোলকের পতি যদি নন্দের দুলাল ? 

তবে মোবা তার সনে, 

কি ভাবে চলিব? 

ভগবান ভাবি 

পুঁজিব কি চরণ যুগল? 
কিংব। পুত্র ভাবি__ 

করিব কি নেহ প্রদর্শন ? 

কোন্ পথ কর্তব্য মোদের, 

নাহি পারি বুঝিতে কিছুই । 
যশোদা। তার জন্ছো চিন্তা কিবা? 

তিনি ইচ্ছাময়, 
তাহারি ইচ্ছায়-_ 
চলিতেছে অনন্ত সংসার । 

যে ভাবে মোদের প্রাণে 

তার ইচ্ছা হবে সঞ্চারিত, 
সেই ভাবে তার সনে-_ 
চলিব আমরা নাথ ! 



দোষ গুণ কি বুঝিব মোর! ? 

শুধু এই বুঝে যাব__ 
তিনি ইচ্ছাময়_ 
তার ইচ্ছ! হইবে পুরণ। 

গান 

ইচ্ছাময় হরি হয়েছেন যখন । 

তার ইচ্ছাতে তবে 

চলিতেছে এই অনস্ত ভূবন ॥ 
ষা করাণ তিনি করি মোরা তাই, 

তাহারি ইচ্ছায় ভবে আসি যাই, 

(পুতুল যেমন ) (ন্থুতোয় বাধা ) ( মোরা 

সুতোয় বাধ! ) (যেমন নাচায় তেমনি নাচি) 

( যেমন খেলায় তেমনি খেলি ) 

(যেমন বলায় তেমনি বলি ) 

তাঁরই খেলা ঘর জগৎ সংসার-_ 

সবই তার লীলা-নিকেতন ॥ 

নন্দ। সত্য কহিয়াছ প্রিয়ে ! 

আমরা কিবা জানি, 



যশোদা । 

কালিয়-দমন 

যা করাণ তিনি করি মোরা তাই । 
পাপ পুণ্য ধন্মাধম্ম 

কিছু নাহি জানি মোরা। 

তবে আছে এক কথা ! 

এই' ভাব, গোপালে ঈশ্বর জ্ঞান, 
সর্বক্ষণ থাকে না মোদের । 

ষবে কৃষ্ণ আসি, 

মা ম। বগলে ভাকি-_ 

স্দীর সর ননী মোর কাছে চাক, 

তখন তখন নাথ ! 

এই তত্বজ্ঞান থাকে না ত মোর, 

ভুলে যাই সব কথা । 
শুনি মনে হয়-_ 

গোপাল আমার মেহের বতন, 

£গাপাঁল আমার, 

অঞ্চলের নিধি আনন্দ ছুলাঁল॥ 

মাতৃ-দ্েহ জেগে উঠে প্রাণে, 
হন্যে হয় হধের সধগার। 

তাই পুত্রজ্ঞানে-ছুরস্ত বালকে, 

কত কটু কই? 

কখনো বা বাঁধি উদুখলে । 
কথনে। বা টাদমুখে 

করি আমি মেহের চম্বন। 

এও সেই তারই ইচ্ছা জেনে] । 

পুত্র-্সেহ-রস করাতে আব্মাদ, 



কালিয়-দমন 

পুত্ররূপে এসেছেন তোমার উদরে । 
তাই তার প্রকৃতি ম্বরূপ-_- 
সর্বক্ষণ না দেন বৃঝিতে । 

কভু বা প্রকাশ কত বা! অপ্রকাশ, 

এইরূপ আলোকে জ্রাধারে 

রাখিছেন হরি আমাদের । 

যশোমতি ! 
এস দেখি গোঁপাঁল কোথায় । 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য 
(কালীদহ) 

«“কালীয়নাগ” ও ভৎপত্বী “উরগা”র প্রবেশ । 

কালীয়। উরগা ! 

দিন দিন দিন গত হয়, 

কিন্তু কই পরিয়ে ! 
হ'লন! ত বাসনা পূরণ ! 
না মিলিল শ্রীহরি চরণ । 



৩ কালিয-দমন 
তি ও পি শি | পি শপিস্টি পসস্িি পি সি পি সপ পস্তি এ লী তি তি পস্টি এটি শি এ ও এসি সি পরি পি পিসি পাত পিষ্ট সিসি পি পরী শশিসটির্শী পিসি সস 

শুনিয়াছি এই বুন্দাঁবনে, 
নন্দ-গোপ গৃহে 

'অবন্তীর্ণ সই' ভূভার-হরণ । 

প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া, 
ভাবি মনে মনে 

আজি যদি পাই দরশন, 
ভূভার হরণকারী হরি 
ভূভাক্স আমানে 

কি হেতু নাকরেন উদ্ধার ? 
আর কতকাল প্রকে ! 

তীত্র বিষ বিষপর হয়ে 

হিংসা পথে করিব জরমণ ? 

উরগা । নাগপতি ! 

মনে লয় মোব, 

এখনও আমাদের আসেনি সময় 

সময় আছিলে-_ 

নিশ্চয় সে কৃপাময় হরি, 

করিবেন উদ্ধার মোদের । 

আজীবন তাহার চরণ 

করিতেছি নিয়ত স্মরণ» 

তাহার মধুর নাম 

জপিতেছি অহরহ মনে। 

জন্ম জন্ম হুক্কতিন ফলে, 

হিংস্র নাগকুলে ল”ভেছি জনম, 
তাঁই বিব করি উদ্্গীরণ ! 



কালীয়। 

কালিয়-দমন ১৯ 

জাতীয় স্বভাব যেমন যাহার, 

সেইভাবে চলিবে সেইজন । 

কি উপায় আছে তাঁর আর? 

হরি দয়াময়, প্ভিত পাবন, 

অধর্শ নাশন ভূভার হরণকারী | 

নিজগুণে দয়া করি-_ 

না করিলে উদ্ধার মোদের, 

কে করিবে উদ্ধার বলনা ? 

গান 

কে আছে আর করিতে উদ্ধার । 

পতিত পাঁবন অধম তারণ 

যুগে যুগে ধিনি হরেণ ভূভার ॥ 
নাগজাতি মোরা, তীত্র বিষধর, 

বিষের জালায়, সব করি জর্ জর্, 

তারিবেন হরি, দিয়ে পদতরী, 

পাতকী তারণ নাম আছে যে তাহার ॥ 

এই মাত্র আশ্বাস মোদের । 

দেবর্ধি আদেশে 

করি হরি নাম 

পরিণাম শুভ ফল পাব ঝলে।* 



১২ কালিষ-দমন 

দেবর্ধির বাণী, 

“কুষ্ণরূপে করিবেন উদ্ধার মোদের ।* 

সেই আশা বুকে ধরি, 
আছি এই কালীদহ নীরে। 

উরগ|। বনুদিন দেবর্ধি চরণ, 

দেখি নাই এই কালীদহে। 

নারদের প্রবেশ । 

নারদ । গান 

হরিগুণ গান গাওরে বীণে, 

এমন মধুর কি আছে আর 

হরিনাম বিনে | 

গুহলাদ হরি বোল »লে, 

পর্বত অনলে জলে, 

হরিনাম স্মরণে বাচলে! প্রাণে খেয়ে গরলে 

ভক্ত ঞ্ুব ঞ্রবলোকে গেল ওই হরিনামের গুণে | 

কালীয়। ( অভিবাদনান্তে ) 

দেবর্ধির শুভ আগমনে 

ূ ধন্য হ'ল কালীয় সম্প্রতি । 

উরগা। ( প্রণানাঞ্ছত বছদিন ও রাঙ্গ। চরণ, 



নারদ । 

কালীয়। 

নারদ । 

কালীয়। 

নারদ। 

কালিয়-দমন ১৩ 

করি নাই বন্দন আমরা। 
তাই প্রাণে সাধ দরশন তরে। 

সময় আসিলে, 

আসি আমি মাগে! ! 

কহ হে দেবর্মি! 

অবতীর্ণ নন্দ-গৃহে ভূভার হরণ, 

তবু কেন হই না উদ্ধার? 

এতদিন হয় নি সময়, 

এইবার সমাগত দিন । 

এক কাজ কর নাগপতি ! 

সে কাজের উপদেশ দিতে, 
আসিক়াছি তোমার সদনে । 

অসীম করুণ! তব মোর গ্রতি। 

করহ আদেশ, 

কোন্ কাঁধ্য করিব সাধন? 

ব্রজের রাখা লগণ, 

কৃষ্ণ সনে ধেছ্ লয়ে করে গোচারণ 

আসিবে তাহারা 

.কালীদহে একদিন নান করিবারে। 

জানে না তাহারা 

কালীদহ নীর তব হুলাহলে 

পূর্ণ রহে অহরহ। 
অবগাহি রাখাল সকল, 

বিষ স্পর্শে অচেতন হবে । 

সেই ছলে এই কালীদহে, 



১৪ কালিয়'দমন 
এসএ পিছ ৩ সই এরপর রস ওরস ক্স ওরস 

রাখাল সকলে চৈতন্ত প্রদানি, 

তব শিরে পাদপদ্মঘয়, 

রাখিবেন কালীয়দমন। 

সেইদিন পত্বীসহ তুমি, 
মুক্ত হ'য়ে যাইবে গোলকে। 

নাহি তার বেশীদিন বাকী। 

বল একবাঁর-- প্রাণ খুলে-_ 

হরি হরি বোল্। 

সকলে। হরি হরি বোল্। 

( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্য 
(আয্মানর গ্রহ ) 

( অগ্রে অগ্রে ননী খাইতে খাইতে কৃষ্ণের প্রবেশ-_ পশ্চাতে 

ঝাটাহাতে কুটিলার প্রবেশ, কৃষ্ণের প্রস্থান ) 

কুটিলা। দূর দূরু পৌড়ার মুখো৷ ! আপদ্--বাঁলাই ! নিজের ঘর ফেলে 
ননী চুরি করে খেতে এসেছিস আমার ঘরে? এতবড় সাহস 
তোর? এত বুকের পাটা তোর? যদি ধরতে পেতাম, 

তাহ'লে এই মুড়ে। ঝাযাটা তোর পিঠে গুঁড়ো গুড়ো 



কালিয়-দমন ১৫ 
লি পাটি ভি তিক্ত ৯৬০ সিসির ৩ শি সিটি ৬ সিজার ভুল টি উর অপি ৬৩ পি তি অপি সসিসরস্স্পলি আর সি সপ্ত শি পাটি আর সি শা সস শি শীত ৯ 

জটিলা। 

জটিলা 

কুটিলা। 

জটিল|। 

কুটিলা। 

জটিল! । 

স্কুটিলা। 

ক'রতাম। বালাই মরেও না। এই গুণধর $ ছেলের জন্যে 
আবার ধশোদ| মাগীর ঠ্যাকার কত? অহঙ্কারে আর মাটীতে 

প৷ দিয়ে হাটে না। আবার অপর গুণ যা শুন্ছি, ত| যদি 
সত্যি হয়, তাহ'লে যে আমাদেরই সর্ববনাঁশ । 

জটিলার প্রবেশ। 

কিল! কুটিলে ! সকালবেলা উঠে অমন্ ঠেঁচাচ্ছিদ কেম? 

কি হয়েছে? 

সেই বালাইটে এসে আজও ভাগুগুলে! ভেঙ্গে সব ননীটুক্থ চুরি 
ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ধরতে পেলে আজ পিঠের ছাল 

এফপরদা উঠিয়ে ছাড়তাম। 

সেই কেলেটা? ও বালাই এসে আবার আমাদের পাছে 
লাগ.লো কেন? কেন বাঁডীতে ননী মাখন জোটে না? 

শুধুকি ননীচুরি ক'রত্তে আসে? আরো কিছু ননী চুরি 

করতে আসে। বুঝতে পেরেছ? সে দিন চুপু চুপু য| 
বলছিলাম । মনে নাই? 

তাহলে ত আর চুপ ক'রে থাকা চলে না? মুখ পুড়ী-বৌটার 
মুখে তাহ'লে ছাড়ো জেলে দেব না? 

শুনি নাকি একট! বাঁশের বাশী কোথেকে এনেছে, সে বাঁশীটে 

নাকি যাদ্ব করা আছে। সেই পোড়া বীশী নাকি যাই রাধা 
রাধা বলে বেজে ওঠে, আর আমাদের বউএর মাথার টনক 

ন'ড়ে ওঠে। তখনি কল্সী কাখে যমুনা মুখে চ*লে যায়। 

ওমা! বলিম্ কিলো? এমন ধারা? কই আমকে ত তুই 
বলিসনি কিছু ? 

আগে নিজে চোখে এক দিন দেখি? তারপর বলবো ভেবে 
ছিলাম । 



৯১৬ 

জটিলা। 

কুটিলা। 

জটিলা। 

কুটিলা। 

জটিল । 

কুটিলা। 

জটিলা। 

কুটিলা। 

কালিয়-দমন 

দেখ. দেখ. শিগির শিগির দেখেনে, তারপর দি সত্যিই হয়, 
তাহলে এঁ কুল্খাকী মাগীর কি নাকাল্টা করি, তাই দেখে 

নিশ। | 

ওটা মিন. মিনে ডাইন, এদিকে যেন কত ভাল মানুষ ! 

ওদিকে আবার ঘোম্টার ভেতর খেমটার নঁচ। আবার, 

দ|দা আমার নিতান্ত ভাঁল মানষ, তবে এমন ক'রে বাধ্য ক'রে 

ফেলেছে, যে, দাদা ত রাধ| বল'তে অজ্ঞান। ছুষ্টমি বুদ্ধি 
কি কম? 

সে আমি বুনে নেব। যদি এরূপই কিছু টলাঢলি কাও হয়, 
তাহ'লে আয়ানকে গ্রাহির মধ্যে আনবো কিনা? কেন? 

এ জটিলে বুড়ীকে তোর! চিনিস্নে কেউ? এবুড়ী ইচ্ছে 

করলে মীন.মের পেটের নাড়ীভূঁড়ি অবধি টেনে বার করতে 

পারে? 

তোঁয়ার গর্ভে জন্মেছি বলেই ত আমি এমন ডাকৃসাইটে মেয়ে 

কুণ্তিনা হ'তে পেরেছি। আমায় দেখলে পাড়ার মাগীগুলো 
ভয়ে পালায়, পাছে কার কোন, গোপন কথা হাটে হাড়ি 

ভেঙ্গেছি। এ কুটিলে না জানে এমন গোপন কথ! কারো 

নাই। 

দুই মা বেটীতে কেমন পাড়াটা জব্দ রেখেছি দেখ ছিস্ না? 
এ সব দেখেও বৌ মুখ -পুড়ীর একটু ভয় হয় নাগা? 
দেখন! আগে, তারপর ভয় হয় কি ন! হয়, দেখেনিস্। 

চল যাই মা! আজ যশোদা মাগীকে আচ্ছা ক'রে মা-বেটীতে 

ছুটো শন্ত কথ শুনিযূ় দিয়ে আসি । 
( উভয়ের প্রস্থান). 



চতুর্থ দৃশ্য 
(5গান্ পথ) 

গীতকণ্ঠে শ্রীদামাদি রাখালগণের প্রবেশ । 

গান 

আয় ভাই কানাইকে লয়ে যাই গোচারণে 

উঠছে পুবে ভাণু, এখনো যে কানু 

আসিছেনা মোদের সনে ॥ 

না হেরিলে কান্থ যত ধেণুকুল, 

হাশ্বারবে ডাকে হইয়ে ব্যাকুল, 

না শুনিলে বেণু গোঁঠে যায় না ধেণু 
কানু সনে বাধা যেন প্রাণে মনে ॥ 

স্রদাম। শ্রীদাম দা! 

বল দেখি মোরা 

কেন ভাই কানায়েরে এত ভালব 
না দেখিলে নিমেষের তরে, 

সব যেন হেরি অন্ধকার 1 

প্রাণ কেদে ওঠে, 

কিছু ষেন ভাল নাহি লাগে ? 



৯৮৮ 
শি শি এগ ভি 

প্ীদাম। 

৪ ৯ 

কালিয়-দমন 

ভাই রে সুদাম ! 

কেমনে জানিব ? 

কি যে যাছুমাখা আছে কানায়ের মুখে । 

হেরিলে সে মুখখানী, 

জগতের সব যেন ভুলে যাই। 
ক্ষুধা-তথ্গ সব যেন 

কোথায় যায় পালাইয়ে । 

শুধু কি আমরা ভাই! 
দেখন। চাঁহিয়ে-_ 

বুন্দাবনবাসী 
বাল-বৃদ্ধ-বণিত1 সকলে, 

কৃষ্ণ তরে হয় আত্মহারা । 

আরে চমতকার ! 

পশু পক্ষীকুল-__ 
ব্যাকুল অন্তরে 

কৃষ্ণ দরশন আশে- চেয়ে রয়। 

এ দৃশ্য কি দেখেছ কোথায় ? 
ঠিক কথা ভাই ! 

স্থাবর জঙ্গম চরাচর, 

সন্জু যেন কষ তরে বিষম ব্যাকুল । 

|] ভাই! 

কেউ তেউ বলে-__ 

কৃষ্ণ নাকি স্বর্গের দেবতা ? 

লীলা করিবার তরে, 

এসেছেন এই ধরাতলে ? 



শ্রীদাম। 

স্থবল। 

শ্রীদাম। 

স্ানীম। 

কালিয়-দমন ১৯ 

কতজনে কত কথাই বলে, 
সত্য কিন্ব! মিথ্যা কিন্ত পারিন। বুঝিতে 

সত্যি যদি দেবতাই হয় কৃষ্ৎ, 
তাহলে ত এঠো ফল খেতে দিয়ে 

মহাপাপ করি নিত্য মোরা ? 

দেবতারে উচ্ছিষ্ট প্রদাঁন, 
মহাপাপ- মহাপাপ ভাই ! 

থাক ভাই সুবল ! 

রুষ্ণ যে দেবতা, 

এ কথায় কাজকি মোদের? 

দেবতা ভাবিলে কৃষে 

প্রাণসখা ব'লে ডাঁকিব কেমনে ? 

কেমনে বা কৃষ্ণ সনে-_ 

প্রাণখুলে খেলিব আমরা ? 

ঠিক কথ! ভাই ! 

গোপাল মোদের সত্যই গোঁপাল। 
আমাদের মত 

গোপকুলে জাত রাখাল বালক । 

থাঁয় ননী সর-- 

কিম্বা আমাদের এঠো৷ ফল 

খেলে, সে যে ্বাজা, 

বাকা হ'য়ে কদ্ধের মূলে-_ 

রাধানামে সাধ! বাশরী বাজায় । 

এই ত কৃষ্ণের কাজ ? 

তবে কেন তারে 

ন্ষ 



কালিয়-দমন 

দেবত! ভাবিয়ে-_ 

ভয় পাব প্রাণে মোবর। 

সকলে । গান 

আমাদের কুঝ্-প্রাণ সখা-_ 

আমাদের কৃষ্-প্রাণধন । 

কৃষ্ণ তরে সঁপেছি আমাদের সকল প্রাণ-মন ॥ 

কুষ্ণ মোদের খেলার সাধী, 

কৃষ্ণ মোদের ব্যথার ব্যথী, 

কৃষ্ণের সমান কে আছে”রে 

এমন আত্মজন ॥ 

মোরা কুষ্ণ ভালবাসি, 

মোরা শুনি কঞ্চের বাঁশী, 

প্রাণ-উদাসী দেখবো ঝলে-__ 

কৃষ্ণের মুখ-শশী ; 

চে, কৃষ্ণ ৰিনে প্রাণে মরি 

কৃষ্ণষই মোদের জীবন 



কালিয়-দমন ২১ 

বলরাম সহ কৃষ্ণের প্রবেশ। 

কষ । গান 

ওরে এসেছি এসেছি ভাই! 
চল্ সকালে সকলে গোষ্ঠে বাই ॥ 

ওরে কইরে আমার প্রাণ সখারা সব, 

তোরা ছাড়া প্রাণে সদ! হাহাকার রব, 
(তোরা আমার হৃদয় রতন ) 

(তোরাই আমার সর্বস্ত-ধন) 

তোদের সনে হালি খেলি 

আবার তোদের তরে বাঁশী বাজাই ॥ 

( সকলের প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্য 
€ কুগুবন ) 

রাধিকা সহ বৃন্দাআদি সখীগণের প্রবেশ । 

কই সই! কুঞ্জবনে নিকুঞ্জবিহারী? আর না আসিবে 
সেই নিরদয় হরি। 

বৃদ্দা। কেনরাই! বল্্-_নিঠুর কালার সনে করিয়ে পীরিত ? 
রাধা । কে জানিত, শেষে হবে হেন দশ! । 

রাধা। 



৬ শী পলি আটে ছল শর্ট অজ শিস জী খত 

কালিয়-দমন 
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গান 

“শিগুকাল হৈতে শ্রবণে গুনিনু, 
সহজে পীরিতি কথ।। 

সেই হইতে মোর, তন্থু জর জর, 

| ভাবিতে অন্তর ব্যথা ।। 

দৈবের ঘটিতে, বধুর সহিতে, 

মিলন ইহবে যবে। 
মান-অভিমান, বেদের বিধান, 

ধৈরজ ভাঙজিবে তবে ॥ 

জাতি কুল বলি, দিলান তিলাঞ্জলি, 
ছাড়িন্্র পতির আশ । 

ধবম করম, সরম ভরম, 

সকজি করিনু নাশ ।। 

কুল-কলস্কিনী, ব'লে দেয় গালি, 

গুরু পরিজন মিলি । 

কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে, 

লইনু কলঙ্কের ডালি ॥ 

মুই অভাগিনী, কেবল হুখিনী, 

সকলি পরের আশে । 

আপন খাইয়, পীরিতি করিনু, 

লোকে গুনি কেন হাসে ।। 



কালিয়-দমন ২৩ 

বুন্দা। তবেই বোঝন! কেন? লোক-নিন্দা, লোকের গঞ্জনা, 

মিছিমিছি কেন ভোগ করা? 

রাধা। কি উপায় আছে বল আর? 

বুন্দা। উপায়? তুলে যাঁওয়া একমাত্র উপায় ইহাঁর। 

গান 

ভুলেয৷ ভূলেযা ভূলেয। কিশোরী । 

কেন মরবি ধনি। 

(কালার বিচ্ছেদ জ্বালায় জ'লে জলে) 
ভেবে পাগলিনী বুঝি হবিলো প্যারী ॥ 

কালার প্রণয় ফাদে, 

পড়িলি নল্ কেন রাধে, 

ভাদিলি যে বিষম বিষাদে ॥ 

(কেন ভজলি তারে) (রাধে ) 

ব্রজে কলঙ্কিনী না কিনিলি 

আর, গুনিয়ে বাশরীর তান ত্যজিলি রাই কুলমান, 

ভজিলি সেই নন্দের ছুলালে। 

ধাপান অভিলাসে, ধাইলি শশীর পাশে, 

আধা তব না মিলিল ভালে 

(শশী নুকাল সে নব ঘনে) 



২৪ কালিয়-দমন 
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রাধ!। গাল 

এসসি এসিসিএ লসর ই 

কেমনে ভুলিব তারে- আমি ভুলিতে না পানি সবী। 
জেই কালরূপ অপরূপ 

ম'জেছে সেই রূপে আখি ॥ 
ভূলিব ভাবিলে সইরে, 

(অম্নি) ভুলার কথা-_ভূলে যাইবে, 
ভেবে কুল আর নাহি পাইরে-- 

ভাসি আখিনীরে ; 

মধুর কৃষ্ণ নাম অবিরাম-_ 

করে আমার প্রাণ-পাখী ॥ 

যে দিকে ফিরাই আখি, 
কালরূপ সেইদিকে দেখি, 

অন্তরে বাহিরে সখী-- 

কালরপ নিরাখি; 

আমার অন্তরে বাহিরে কাল- 

বল্গে। বুন্দে করিবা কি॥ 

বৃন্দা। ভূলিতে ন! পারিলে কিশোরি ! 

এইরূপ বিরহ যাতনা-_ 

দিবানিশি হইবে ভৃঞ্জিতে। 

কি উপায় আছে বল আর? 



ললিতা । 

বিশাখ!। 

রাধা.। 

ললিতা। 

রাধা। 

কালিয়-দমন ২৫ 

এমন নিষ্ঠুর কালা ? 
বাশরীক্স তানে, 

মজায়ে অবলাবালা, 

শেষে হয় নিরুদ্দেশ ? 

ওই ত স্বভাব! 

শুধু ভাণ্ড ভেঙ্গে ননীচুরি নয়, 
ফাঁক পেলে 

চুরি করে অবলার মন, 

তাই নাম মনচোরা কালাটীদ ? 

কেন সখী নিন্দ শ্যামচাদ ? 

নিন্দা তার শুনিতে ন৷ পারি, 

এত যে যাতন। পাই, 

তবু তারে চাইলো শ্বজনি ! 

তবে এক কাজ করি রাই ! 
একবার যাই সেই নিঠুরের কাছে। 
তব দুখ রেশ- 

তাঁর কাছে করিলে বর্ণন, 

শুনে তার মন-- 

হয় যদি নরম কখনে।। 

সে নিষ্ঠর পাষাণ, 
গলিবে কি তোমার কথায়? 

না ললিতে। তা নয়, 

মনে হয় মোর, 

বিশেষ কি কারণের তরে, 

নাহি আসে শ্যামচাদ হেথা । 



৬ 

বৃন্দা। 

ললিতা । 

বৃন্দা। 

রাধা। 

কালিয়-দমন 

কাল! তরে প্রাণ মন-- 

উদ্বেলিত আমার যেমতি, 
মোর তরে প্রাণ মন তার, 

হইতেছে তেমতি উদ্ছেল। 

এবিশ্বাস মন্দ নয় রাধে! 

গ্রাণেতে সাস্তবনা থাকে বটে। 

যাঁও বৃনে ! 

দেখে এস একবার, 

কোন্ কাজে ব্যস্ত কালা্চটাদ? 

ননী চুরি করিবার তরে ? 

কিছবা__গোচারণ ভেতু ? 

তবে যাই রাধে , 
আনিবারে মন চোরে তব। 

( প্রস্থান ) 

আ'য় গৃহে যাই। 

( মকলের প্রস্থান ) 



কালীয় । 

ষষ্ঠ দৃশ্য 
(ন্ক্ততভ গ্ত্দম্শ ) 

কালীয়নাগ ও উরগা 

উরগা ! 

দেবর্বির সে আশার বাণী, 

হল না ত সফল এখনো £ 

ক্রমে দিন হয় অবসান, 

দেহে জরা কপ্রেছে প্রবেশ, 

কাঁলের আহ্নান বানী, 

পশিতেছে শ্রবণ-বিবরে । 

কোন্দিন কবে ? 

চলে যেতে হবে সেই মহাধাত্রার পে । 

কেহ নাহি সাথী হবে কন । 

এরই আধিপত্য, প্রভুত্ব-গৌরব, 

কোথা পণ্ড়ে রবে? 

পঞ্চ-ভূতময় দেহ 

একে একে পঞ্চভূতে মিশে যাঁবে সব। 

এইষে উরগ। তুমি প্রাণাধিকা মোর । 

কিস্ত, যাত্রাপথে -_ 

নাহি হবে সঙ্গিনী আমার । 

অসার সংসার এই, 
তাঁহে ভঙ্গুর শরীর । 



২৮ কালিয়-দমন 
ছি লি এটি সিবিএ স্সিতি শি সরি রই সস শিপ 

এই আছে এই নেই, 

এই যে বলিষ্ট দেহ, 
এই যে দশনে তীব্র বিষের সঞ্চার । 

যার ভয়ে কম্পমান সবে, 

সেই আমি প্রিক়ে ! 
এখনি কালের একটী সামান্ ফুৎকারে, 
কোঁথ। উড়ে যেতে পারি অদ্ুশ্য হইয়ে । 

জলের বুদ্বুদ্ সম 

এই উঠি এই ফুট 

এই পুনঃ জলে মিশে যা । 
কে রোধিতে পারে 

এই চির সংসারের গতি । 

নেপথ্যে দৈব গাহিল। 

গান 

ওই দেখ, দিন ঘে ফুরায়ে গেল । 
এই হেল! চল্ ঘরে যাবি, সন্ধ্যা হ'য়ে এল 

ওই শোন্ ওপার থেকে ভাক্ছে তোরে-_ 

খেলা ভেঙ্গে আয়, 
বসে রইলি একা! ওরে বোকা, 

তোর সাথের সাথী কেউ নাহ'ল।॥ 



কালিয়-দমন ২৯ 
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একা আস! এক যাওয়া এইত ভবের ধারা, 

যাবার বেলায় পণড়ে রবে তোর পুজ-কন্ঠা দারা, 
ভেবে দেখ কেউ কারো নয় 

তবে কিসের চিন্তা বল ॥ 

কালীয়। শুনিলেত দৈব বাণী? 

কিছুমাত্র যেত্তে খেদ নাই। 

রঃয়েছি প্রস্তাত হয়ে সদা, 

কিন্তু, যাহা প্রাণের কামনা, 

একবার কঞ্চচন্দ্র দরশন । 

যেদিন হইতে দেবষি নারদ, 

কষ্ণের চরণ প্রাপ্তি আশা, 

জাগাইয়ে দিয়েছেন কাঁলীষ়ের প্রাণে, 

সেদিন হ'তে প্রিয়ে ! 

সেই আশা! বুকে রাখি, 
করিতেছি সময় যাপন। 

কখনো বা ভাবি, 

আমি হিংঅ-ক্রুর নাগজাতি, 

কষ্-পদ প্রাপ্তি-নাশা 

আকাশ কুম্ুম সম 

জাগে শুধু মরমে আমার । 
উরগা। কেন এত হ'তেছ অধীর নাথ 

কেন ব! দেবধি বাক্যে 



৩)৩ 

কালীয় । 

কালিয়-দমন 

অবিশ্বাস করিতেছ এবে ? 
সময় আমিলে-_ 

নিশ্চয় দেবধি বাক্য হইবে সফল। 

এক মনে এক প্রাণে 

এস ডাঁকি দুইজনে 

মধুমাখা কৃষ কৃষ্ণ বলি, 

শুনিয়াছি বড়ই দয়াল তিনি, 

নিশ্চয় মোদের প্রতি করিবেন দয়া। 

অবিচল বিশ্বাস তোম।র পরিয়ে ! 

তাই তুমি সুখী আম! হ'তে, 

তোমার সমান ভকত্ি-বিশ্ব'স, 

প্রাণে মোর থাকিত যগ্ঘপি, 

তাহ'লে বল্ না 

কি ভাবনা ছিল মোর আর? 

তুমি পতিব্রত৷ সতী, 

কৃষ্ভত্তি, পরায়ণা সদা, 
হিংসা বৃত্তি বহুকাল হ'তে, 

করিয়াছ পরিত্যাগ তুমি, 

সেই আশায় অছি বসে প্রিয়ে ! 

হন যদি মোর প্রতি বিমুখ শ্রীহরি, 
তথাপি তোমার ওই পুণ্য বলে__ 

হইব উদ্ধার আমি । 

এস প্রিয়ে ! 

শ্রীমন্দিরে যাই। 

( উভরের প্রস্থান ) 



আযান । 

সপ্তম দৃশ্য 
€(আক্ষাতিনর বাভ্ডী ) 

আয়ান চিজ্ঞায় রত ॥ 

রাধ। নাকি কৃষ্ণ-কলক্ষিনী ? 

এই কথা কুরটিলার মুখে-__ 
শুনিতেছি অহকহ আমি ? 

কিন্ত, তবু না হয় প্রত্যকস মোর ! 

বাধ! সম পণ্তিত্রতা নারী-__ 
এই বুন্পাবনে দেখিতে না পাই ॥ 

শুধু কি, মে পতিব্রতা ? 
সে, যে, ভক্তি-ম'তী নারী, 

কৃষ্ত-প্রেম-সিন্ধু-নীরে-_ 
রয়েছে ডুবিয়ে আহ! ! 

কৃষ্ণ তে কি বস্ত, 

চিনিয়াছে বাধ! সতী, 

গোলকের পতি কষ, 

ভূভার হরিতে অবতীর্ণ ধরাধামে | 
আরো শুনিকাছি-_ 

আবস্সং গোলকলম্পী 

অবতীর্ণণ লীলাতরে শ্রীরাধা বূপেতে । 

তাই যদি হয়-_ 

তবে কেবা ভাগ্যবান মম সম আর? 



৩২ 

কুটিল! । 

কালিয়-দমন 

জন্ম-জন্মাহ্ভিত কত তপকন্চার বলে, 

ফলে হেন সুফল অফৃষ্টে। 
রাধা পরিনীতা বটে মম, 

কিন্ত, রাধা সনে নাহি মোর দেহের সম্বন্ধ, 

হেরিলে রাধারে-_- 

দেবী ভাব জেগে ওঠে মনে, 

ইচ্ছা হয় তুলসী চন্দনে, 
পৃজিতার চরণ যুগল । 

কিন্ত হায় ! 

ঘরে মোর বাখিনী ভগিনী, 

নাহি পাষে দেখিতে রাঁধারে। 

কুটিলার প্রবেশ । 

তুমি ত এখানে দাঁদা ! 

আর এদিকে যে 

থেম্ট! নাচ খোঁমটার ভেতন্রে ! 

একি দেখে সইতে পার! যায় ? 

এঁযা? কুলের কুলবধূ, 

সে কিনা সেই কেলে ছোঁড়া ল'রে, 
রঙ্গ করে আদরে বসিয়ে ? 

অঙ্গ জ'লে যার দেখে দেখে। 

গান 

দেখে আমার অঙ্গ জলে যায় । 

কুলের কুল-বধু হ'য়ে জাতি কুলের মাথা খায় ॥ 



ঞ্ 
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এমন বেহায়া বউ, দেখে নাই কোথা! কেউ 
কালার সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে সতীকুলেব কুল মজায় ॥ 

আয়ান। কুটিলে। 

মিছে কেন নিন্দ শ্রীরাধারে ? 
কুটিলা। মিছে নিন্দে করি তাঁর? 

মহা! সতী রধ! তব ? 

এ ধারণা কে দিলে করিয়ে? 

তুমি মোর সহোদর ভাই ! 
তোমার বউটী মোর-- 

কত আদরের | কি জান? 

তুমি কি না বল, 

মিছে ক'রে কলঙ্ক রটাই ? 

এস না দেখাবে! তোমা, 

কত বড় সতী রাঁধা তব। 

আয়ান। কুটিলে! 

যে দৃষ্টি পাইলে__ 
সত্য রাধা কেবা চেনা যায়, 

যে জ্ঞান জন্সিলে__ 

কষ্ণতত্ত রাধাতত্ব-_ 

সুক্ম ভাঁবে বুঝা যায় মনে, 

সে দৃষ্টি তোমার-__ 



৩৪ 

কুটিল । 

কালিম্-দমন 

সে জ্ঞান তোমার, 
হয় নাই জেনো! কোঁন দিন | 

কৃষ্ণ_-কেবা রাধা বা কে, 

এই তত্ব যদি পারিতে বুঝিতে, 
তা হ'লে কুটিলে ! 
ওই ঈর্ষা! দ্বেষ 

কোথা যেতো! ভেসে মন হতে । 

তাহ”লে ভগিনি ! 

ওই ছুই চক্ষু ভ'তে সদা__ 

ঝরিত ভক্তির অশ্রু । 

ওই শুষ্ক প্রাণে তব 

প্রেমের অমিয় ধারা-__ 

তর্ তরু রবে হ'ত প্রবাহিত । 

আঁনিত হইত শির 

রাধা-কষ্জের চরণ পহ্গজে । 

৬- দাদা ! 

এক্দম্ গিয়েছ গোঁলাই ? 
মাথাটা তোমার-__ 

নিশ্চয় খারাপ ক'রে দেছে কেউ, 

নইলে কি বল তুমি-_ 

কৃষ্ণ-তত্ত রাধাতিত্ত জানিবার কথা ? 
ও মা! আই-আই ছিঃ ছিঃ ছিঃ? 
ঘাটে মাঠে পথে 

টিটি পড়ে গেছে 

“রাধা কলক্ষিনী বলে” 



আয়ান। 

কুটিল! । 

আয়ান। 

কালিয়-দমন ৩৫ 

আর তুঙ্গি ভারে বল মহাসতী ? 
বুঝেছি-_সেই যাঁছকরী, 
যাহ ক'রে রেখেছে তোমায় । 

তাই ত বলি? 

এত জোর এতট। নির্ভয়, 

কিশে হ'ল রাধার অন্তরে ? 

লঘু গুরু ভেদ নাহি রাখে, 

কেলেটার সনে 

দিবানিশি করে কেলি! 

আচ্ছ! তৃমি দেখ তে চাও দাদা ! 

কত বার ত দেখাতে নিয়েছ ? 

কিন্তু, কোন বাঁরেই-_ 
পার নাই কিছু দেখাইতে। 

একবার নিয়ে গেলে--নিকুঞ্জ কাননে । 

দেখিলাম সেথ! 

মহ! মেঘ শ্াম।-শ্টামার মূরতি, 

প্রীরাধ! সেই শ্ামার চরণে 

পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে বসিয়ে | 

কেমন ? মনে পড়ে সেদিনের কথা ? 

সেতভেম্বী দাদা! 

কেবা নাহি জানে তাহা । 

কুটিল! 
তোমার চক্ষৃতে 

ভেম্কী বই কি দেখিবে আবার ? 
যে- যেমন বুদ্ধি নিয়ে চলে, 



৩৬  কালিয়-দমন 
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কুটিলা। 

ইরা রে সে সং ট | 

এইত নিয়ম । 

যাক কুটিলে। 

বলি তোম! সার কথা । 

'্বামি যাহা বুঝেছি রাধারে 

তুমি সেই বোঝা মোর-_ 
না পারিবে কোনরূপে অন্তথা করিতে । 

অতএব কেন-_ 

নিত্য নিত্য রাধার কলঙ্ক, 

শুনাইতে এস মোর কাছে? 

জেনে রেখো 

রাঁধা মোর চিন্মক়্ী রূপিনী | 

দেবীরূপে করি পুজ! তার। 
যাই- আমি 
রাধা নিন্দা পারি ন| শুনিতে । 

( প্রস্থান ) 
বটে! বটে ! 

এতদূর? এতদূর দাদা ! 

আচ্ছা ধাই মায়ের নিকটে, 

ছুইজনে যুক্তি করি, 

তোমার ওই রাধা-ভক্তি 

পারি কিন! ভাঙ্গিতে দেখিব ৷ 

(প্রস্থান ) 



অফ্টম দৃশ্য 
€(নন্দালয ) 

নন্দ ও যশোদ1 কথা কহিতেছিলেন । 

ষশোদা । গোপরাজ ! . 

শুনি বলাইয়ের মুখে, 
ংস-অচ্ছচর ৫দত্যগণ আসি, 

গোষ্ঠ ক্ষেত্রে করে উপদ্রব, 

কিন্তু, গোপালের হাতে 

হয় নাকি লিধন তাহারা £ 

একি হয় বিশ্বাস তোমার নাথ ! 

গোপাল আমার 

গোঠে যায় পাঁচনী লইয়ে, 

সে কোথায় অস্ত শস্স পাবে? 

আর শিশুকাল হ*তে-__ 

গোষ্ঠে গোচারণ, 

কেমনে জাঁনিবে কৃষ্ণ অস্ত্র চাঁলন! ? 

নেপথ্যে €দব গাহিল ! 

গাঞ্ৰ 

মাগে। সকলে সম্ভব তোর গোপালে । 

চেননা ও গোপাল কেবা তব-.- 

এই গেরপা ধরারে ফে গোপালে পালে ॥ 



৬৮৮ 
৮ শে ্রপিপসসপস্িি 

কাঁলিয়- দমন 
শস্পরসপসরস্বিপস এটসটসপর স্তিি্ স্াএউএ্ওসি 

অন্ত্র-শজ্স তার ন। হয় প্রয়োজন, 

চক্ষের নিমেষে কত দৈত্য হয় পতন, 

ও যে পুর্ণব্রহ্ম-হরি ধরার ভার করিতে হরণ- 

নল । 

যশোদ। | 

আসে বন্দ।বন চরায় গো-পালে ॥ 

শুনিলে যশোদে ! 

কে তব গোপাল ? 

কেন ভুলে গেলে সব? 

একদিন তোমাতে আমাতে, 

গোপালের স্স্্র-তত্ব করি বিচার । 
আবার ভুলেছ প্রিয়ে ! কৃষ্ণের মায়াতে, 
জাগিয়াছে পুত্রবুদ্ধি শ্ীকষ্ের আবার । 

থাক যশোমতি ! 

এই মায়া ঘোরে-_ 

অন্ধ হয়ে অন্ধকার মাঝে । 

নতুবা__এ কৃষ্ণরস-তত্ব 
হবে না মধুর এত জননীর কাছে। 
সত্য গোপরাজ ! 

পুত্র বলি গোপালে আমার 

ভাবিলে ষে সুখ পাই প্রাণে, 

সে ম্ুথ্ ত নাহি পাই নাথ! 
কৃষে যদি ভগবান্ ভাবি । 



কালিয়-দমন ৩৯ 

মনে লয় মোর, 

ইচ্ছাময় কৃষ্ণচন্দ্র 

এইভাবে মাতৃন্সেহ দেখাবার তরে, 

যশোদা আমারে 

মাতৃভাবে করিল! স্বজন । 
নিজেও সেই ন্েহরস-_ 

আস্বাদন তরে, 
পুত্রভাবে মা মা বলি ডাকে । 

আহা! কি আনন্দ 

পাই এই মাতৃ-সঙ্োধনে। 

যশোমতি !. 

ঠিক্ বুঝিয়াছ তুমি । 

কুষ_ ইচ্ছাময়, 
সাধ্য নাই কারো 

কৃষ্ণের ইচ্ছায় 

বাধ! দিতে পারে কেহ। 

তাহার প্রমাণ 

নিত্য মোরা দেখিবারে পাই'। 

বল দেখি প্ররিয়ে ! 

যখন ষে খট্ ধ'রেছে গোপাল, 

তখনি কি তাহা করনি পূরণ ? 

পেরেছে! কি বাঁধা দিতে তায়? 

কোন্ কাধ্য সাধনের তরে, 

পুত্ররূপে গোপের ভবনে, 

অবতীর্ণ গোপাল মোদের । 



৪০ কালিয়-দমন 

এস যশোমতি ! 

বাই মোর! মন্দির দুয়ারে । 

( উভঙ়ের প্রস্থান ) 

নবম দৃশ্য 
(কালীদহ ) 

রাখালগণের প্রবেশ । 

গান 

মোরা, এসেছি সকলে, কালীদহ কুলে- 
জলকেলি আজ করবো বলে। 

কিবা নীলজল, ঢল ঢল ঢল 

কুলু কুলু তানে মরি কি উছলে ॥ 
ক্লোথারে কানাই 

আয় ত্বরা ভাই, 

জলকেলি তরে ডাকিছি সকলে ॥ 



শ্রীদাম। 

স্ুদাম। 

কালিয়-দমন ৪১ 

কই ভাই! কৃষ্ণ ত এখনে! এলোন! ? 

কাল যে বলেছিল, যেঠিক্ এমনি সময়ে এখানে এসে 
উপস্থিত হবে। 

মববল। কিজীনি ভাই! কানাই না থাকলে যেন কোন খেলাতেই 

শ্রীদাম। 

মন লাগে না। 

কানাই যে আমাদের কি করে রেখেছে, তা বলতে 

পাঁরিনে। কানাই মোদের মন, প্রাণ, জীবন সবই-- 
সে না থাকলে ব্রজের রাখালের যেন মৃত। 

সুদাম। ঠিক বলেছ শ্রীদাম দা! আমার মনে ভয়, কানাই যেন কি 

সুবল। 

শ্রীদাম। 

গুণ জানে, তাই আমাদের এখন বশক'রে ফেলেছে। 

সে যদি এখনি এসে আমাদের ম'রতে বলে, তালে 

এখনি আমরা মরতে পারি। 

আজ কৃষ্ণের তবে কি হ'ল? তাঁর কথাঁর ত নড়চড হয় ন।? 

মাঝে মাঝে কচ এরূপ ক'রে আমাদের কাদায়। 

আমার মনে হচ্ছে যেন ঠিকই আস্বে ৷ আমরা ততবেলা 
আয় জলে ঝাঁপিয়ে পড়িগে! তারপর রুষ্ণ এসে আমাদের 

সঙ্গে যোগ দেবে। 

( সকলের প্রস্থান ) 



দশম দৃশ্য 
( অভ্ভ-গ্লুল ) 

কালীয়নাগ ও উরগা কথা কহিতেছিল ! 

কালীয়। উরগা ! 

দেববির বাণী-_ 

এতদিনে বুঝি ফলিতে চলিল। 

ব্রজের বাখালগণ 

আসিয়াছে জলকেলি তরে-_ 
কালীদহ কুলে মের । 

উরগা । এখনও কৃষ্টটাদ 
হন্ নাই উদ্দিত ০সখানে-? 

কালীর । না_হন্ নাই এখনো উদ্দিত। 
তবে, হইবেন নিশ্চয় উদিত । 
কেন না কষ্ত-সখা বরাখালেরা 

কালীদহে এসেছে যখন, 

তখন কি ন্লাথালের সথ1-- 

বাকা সখা কষ্চন্দ্র, 

ট না হয়ে উদিত সেথা রহিবেন কভু £ 

উরগা । মহাভাগ্য আমাদের নাথ ! 

*  নাগক্ুলে হেন ভাগ্বান্ 
মোদের সমান- আছে কেবা আর ? 



কাঁলীয়। 

উরগা। 

কালীয়। 

কালিয়-দমন 78৩ 

তবে মনে সংশয় উদয়, 

যদি কৃষ্ণ না আসেন পরিয়ে ! 
ত1 হলে ত এই প্রাণ লঃয়ে 
রহিব না ভবে আর। 

নিশ্চয় এই পাপ প্রাণ, 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করিব বজ্জন ! 

দেবষির বাণী 

কভূ না বিফল হবে। 

কেন মিছে সংশয় উদয়? 

মতী, তৃমি প্রিয়ে 

তোমারি সতীত্ব বলে 

পাইয়াছি রুষ্ণের চরণ, 
এই মোর একমাত্র আশা । 

উরগা। 

আভা! আহা! 

আমিবে কি সে দিন মোদের? 

যেদিন সেই-_ দেবতা ছুলভ-_ 

শ্রীহরির পাদ-পদ্বদ্বয়, 

ধরিতে পাইব এই মন্তকে আমার? 

যেদ্িন_ যেদিন প্ররিয়ে ! | 

একসঙ্গে ছুইজনে মিলি, 

উচ্চরবে হরি হরি বলি 

সাঙ্গ করি সংসারের খেলা, 
চলে যাঁব উধাও হইয়ে__- 

চিরপৃণ্য শাস্তি-নিকেতনে । 



8৪ কালিয়-দমন 
পি শী তির পিল টিন ও বসি সি ৯০ সি সর পসলি ক পরিসর হট শত "৪৭৬০ সিসি | শাসিত শত সি শিস এ সি 

হরি! করুণাময় ! 

কর ক্ুপা-_অধমের প্রতি; 

পতিতে উদ্ধার করি, 
পতিত-পাঁবন নাম করহ সার্থক। 

তুমি না করিলে কৃপা 

কে করিবে ভবসিঙ্কু পার? 

এস প্রিয়! , 

যাই মোরা প্রস্তত হ্ইয়ে, 
কালীদহে শেষ-যাত্রা করি। 

€ উভয়ের প্রস্থান ) 

একাদশ দৃশ্য 

( কালাদহ ) 

রাখালগণ অর্ধ জলমগ্ন ভাবে বিষাক্ত বারি পাঁনে বিষে 
জঙ্জর হইয়৷ করুণ কে গায়িল। 

গান 

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ 

একবার এসে দেখ! দে ভাই। 



_কালিয়-দমন ৪৫ 
শ্লটী ছি ৬ এলি স্টিতী উরি ১ সস সিপিউ সিটি সি ৩ পিস সি ৬ উপ উিচ সিট আলি ভা জি শান্তা পা সত জরি সালা তি জুটি পান্টি পি অত চা 

মোরা, কুষঃ কৃ ঝলে কাদি-__ 

তবু যে তোর দেখা নাই ॥ 

প্রাণ গেল ভাই বিষের জ্বালায়, 

তাই ত মোরা ভাকি তোমায়, 

(বুঝি মলেম কানাই ) (এই কালীদহের বিষের জলে ) 
তোর প্রাণের রাখাল, আজ গেল গোপাল, 

আর বাঁচিনে যাই-যাই-যাই ॥ 

শ্রীদাম। না, রুষ্ণ এলো! ন1, কৃষ্ণ এলে 'আমরা বাচতে পাঁরতাঁম। 

আর ভাই । আমাদের কোন আশাই নাই। 

আদাম। তাহ'লে কৃষ্ণের মনে কি এই ছিল? যে আমাদের 

এই ভাঁবে মেরে ফেলবে ? 

স্ববল। ওঃ: আর যে সইতে পারি না। কৃষ্ণ ! 

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ। 

(সকলের অচৈতন্য ভাবে স্থিতি ) 

গীত কণে ব্যস্ত ভাবে কৃঞ্ণের প্রবেশ। 

গান 

আমি এসেছি আমি এসেছি 

র্ আর ভয় নাই। 

তোদের কানন! শুনে এসেছে রে 

ছুটে তোদের প্রাণের কানাই ॥ 



৪৬ কালিয়-দমন 
ও এজ তোপ তিস্তা পি পিএ সি রি এত স্টি আপি উনি পর 

দেখিব কালীয় নাগে, কত বল্ ধরে, 

কার সাধ্য এ'রাখালেদের প্রাণ লয় হরে 

কোথা তোরা আয় রে কাছে-_ 

ওরে আমার রাখাল ভাই 

ক ই হরি ৩ আপি আর আপর্তিস পিপি প ্াস্সিএি (ওর 

রাখালের! বিষমুক্ত হইয়! উঠিয়! আসিল । 

গান 

* আজ বাচালি বাচালি তুই রে বনমালী। 
নতুবা আজ বিষের জ্বালায় প্রাণ দিতাম রে সকলি 1 

কোথ। ছিলি ভাই রে কানাই, 

তুই বিনে ত আর কেহ নাই, 
মোদের যা! কিছু আছে সব তোরে দিয়েছি ডালি ॥ 

কৃষ্ণ । রহ ক্ষণ কাল হেথ।, 

একবার দেখে আসি কাঁলীয় নাগেরে। 

কোথারে কালীয় ! 

এই ঝাঁপ দিলাম্ জলেতে, 

দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে, 

( ঝম্প প্রদান ) 
শ্রীদাম। ওরে! ওরে! কৃষ্ণ ও যেঝাপ দিলে % 

তৎক্ষণাৎ কালীয় নাগকে ধারণ করিয়৷ কৃষের প্রবেশ । 
কৃষ্ণ। কালীয় ! এইবার তোমার ভবের খেলা শেষ ক'রে দেব। 



কালিয়-দমন ৪৭ 

কাঁলীয় । এমন দিন কি হবে আমার হরি ! আমি'যে ভজন পূজন-_ 

হীন ক্রুর নাঁগজাতি । আমি কি এ পাদ-পদ্সে স্থান পাঁব? 
কৃষ্ণ । ভত্ত কালীয়। তোমার জন্ম জন্মাস্তরের কঠোর সাধনার 

বলেই আজ আমার রুপা লাভ করগলে। তোমাকে উদ্ধার 

কর'বো বলেই এই রাখালগণকে কালীদহে পাঠিয়ে__ 
ছিলাম? 

কালীন । আর এ ভব যন্ত্রণা সহা হয় না কৃষ্ণ! দেও এই কালীয়- 

নাগের মস্তকে তোমার এ শ্রীপাদ-পন্প, আঁমি উদ্ধার হয়ে 
যাই। 

( কাঁলীয়নাগের মন্তকে ৯রণ দিয়া কৃষ্ণ দী়াইলেন, 

কালীয় করযোডে বমিয়! রহিল ) 

কুষ্ণ | ধন্য ! ধন্ ভক্ত ক।লীয়! অজ হ'তে আমার পাদ-পন্স চিহ্ন 

সমস্ত সর্প-জাঁতির নস্তকে শোভ৷ পাবে । 

রাখালগণ গান 

জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ চন্দ্র পতিত পাবন। 

আজ কৃপা ক'রে করিলে হে “কালিয়-দমন? | 

উদ্ধারিতে পাপীগণে, 

, আসিয়াছে বন্দাবনে, 

তাই কালিয়-শিরেতে শোভে তব রাতুল চরণ ॥ 

সমাপ্ত 

প্রিন্টার--শ্রীবলাইচরণ ঘোষ 
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস 

৭৯!এ ছুর্গাচরণ মিত্র স্্রীট, কলিকাতা 



ভ্ডাশ্ন্ল-কু-্নাল্্রী ভপশ্ুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, গৌরাঙ্গ 
অপেরায় অভিনীত। ইহাতে শকুন্তলা 

দ্মস্তের বিবাহ, ছুর্্বাশার অভিশাপ, শকুত্তল! ও দুম্মস্তের বিচ্ছেদ, পরে উভয়ের 
পুনর্দিলন, মূল্য ১১ দেড় টাঁকা। 

বং সব ধ শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, গৌরাঙ্গ অপেরার 

স* অভিনীত। এই নাটকে কংস কে? শ্রীরুষ্ণের 

ব্রজলীলা, কংস কর্তৃক দেবকীর সপ্রপুত্র নাশ, কংসের ভীষণ অত্যাচার শ্রীকষ্ণের 
ংসবধ প্রভৃতি মকলই আছে। মূল্য ১২ এক টাকা। 

উজী্রল্পাম্বঞম অধোরু্্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। উহা ভোলান!থ 
অপেরায় যশের সহিত অভিনীত। উহাতে শ্রীরুষ্ণের বল্যিলীলা, পুতনাবধ, 
কাঁলীয়দমন, কংসবধ, বান্ুদেব 'ও দেবকীর কারাগৃহে নির্ধ্যংতন ইত্যাদি সমস্তই 
বিষদ্ভাবে বর্ণিত আছে। মূল্য ১1৭ টাকা 

গন্ড্ান্ভিল এ্রীসৌরীন্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। উহার. ভাঁষা 

যেমন স্বন্দর, অভিনয়ও তত্রপন্তন্দর। উাতে বিরাধনের কূটনীতি ও ভয়ঙ্কর 
চরিত্র, তাহার কন্ঠ। সুজাতার কমোনীয় চরিত্র, অপূর্ব মহত্ব, নায়কের নিংস্বার্থ 
মহণীয়তা, বীরাঙ্গের ঝডের মত উদ্ভম, শ্যামলীর কোঁমল চরিত্র। শিবায়ণের 
বীরদীপ্ত চরিত্র প্রভৃতি দেখিয়া দ্বণায় ও বিস্ময়ে হতবাক হইবেন। 
মূল্য ১০ টাকা। 

শপ তি (ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত হইতেছে), এই 

থৈ ৩ বইখানি নাটা-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। রাজা. 

দণ্তীর চরিত্র স্ব্টি লেখকের এক অভিনব কৃতিত্ব উর্বশীর চরিত্রে মনোবিজ্ঞানের 
এক অপূর্ব্ব রহস্ত উদঘাটিত। রাণী বিনতার পতিপ্রেম সীতা সাবিত্রীর মতই 
অন্ুকরণীয়। মূল্য ১॥০ টাকা । 

ন্ব্রপণ বা জয়দ্থ বধ শ্রীকাহিকচন্ত্র দাস প্রণীত। মণিময় 

শর নাট্য-সমাঁজ কর্তৃক অভিনীত। নাট্য-জগতের অতুলনীয়, 
পাঠে ও অভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে নর্শম্পর্ণা দৃশ্তে বিমোহিত করিবে। মূল্য 
১২ টাঁকা। 

স্ীপ্রকুল্ল কুমার ধর-৪৪ নিমুগোস্থামী লেন, কলিকাতা। 





; থিয়েটার ও যাত্রার কতিপয় পুস্তকাবলী 

শ্ত্রীস্ুরহ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সরম। ১৯ 

মোগল প'ঠুন ঠি 

চন্দ্বীব নে 

$বকেরে শ্রীরুম। র্ 
এ।লেকদাার ১২ 

কলির সমু মন্থন ০ 

স্্রীঅভুলানন্দ রায় 

পাণিপথ টা 

শ্্রীদাশরথি মুখোপাধা।য় 
রণভেরি ১০ 

মেলিন। ॥০ ' 

হীরাপ নণ ॥* 

স্্ীঅবিনাশ মুখোপাধ্যায় 
(মখনাদ বধ. (গিরিশবাবু) এ+ 

ঝকমারি ৮৪ 

এলোট পালোট রঃ 

ছট।কি 1৮০ 

চ।দে চাদে ০ 

শিবচতুদ্দিশী 

শ্ীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্ 
দাতাকর্ণ ১ 

রাবণ বধ ১২ 

গধাতর ১৬. 

ন'দের নিমাই ১২ 

পবশ্ণাম ১২ 

শ্রীবন্ধারন ১0০ 

শ্রীপশুপতি চটট্টাপাধ্যায় 
এপস কুমারী ১0০ 

কংদ বধ ১২ 

স্ীমভিলাল ০ঘাষ 
৷ সীতার পাতাল প্রবেশ ১0০ 

শ্রীতানেন্দ্রনাথ নন্দী 
শ্রীরুষ ১1৮০ 

শ্রীকান্তিকচজ্দ্র দাস 
ক্ষক্রপণ বা জবদ্রথ বধ ১২ 

শ্রীসীরীক্্র চচ্টোপাধ্যায় 
' ধম্মবল ১০ 

শাপমুক্তি ১, 

প্রফুল কুমার ধঢরর “ সুলভ কলিকাত। লাইচত্ররী” 
১০৪ অপার চিৎপুর রোড, পোঃ বিডন ট্ীট, কলিকাতা 












